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Dewan Juri Ki-Ka: Arif Budisusilo, Prihadiyanto, Hasnul Suhaimi dan Hendra Godjali.

Setiap tahun iCIO Community menggelar ajang kompetisi iCIO Award untuk memberikan apresiasi
pada para CIO atau eksekutif di bidang teknologi informasi dan komunikasi dari organisasi organisasi
di Indonesia. Dalam penyelenggaraan iCIO Award yang keempat tahun ini, iCIO community
menggandeng Bisnis Indonesia Intelligence Unit. Lalu, siapa saja CIO yang dinilai layak memperoleh
penghargaan dan menjadi role model ?

S

eperti yang telah rutin berjalan selama
tiga tahun terakhir, dalam dua tiga bulan
menjelang pergantian dan awal tahun baru
sejumlah eksekutif di bidang teknologi informasi
dan komunikasi (TIK) organisasi baik swasta
maupun pemerintahan di Indonesia punya
kesibukan tambahan. Tidak semua, karena
mereka dipilih atau direkomendasikan oleh
kolega-koleganya. Mereka mesti menyiapkan
materi terkait rencana, strategi, eksekusi, hingga
berbagai laporan dan catatan yang benar-benar

membuktikan bahwa mereka sukses mengatasi
tantangan dan menghadirkan nilai positif bagi
kinerja perusahaan melalui pemanfaatan TIK.
Materi-materi tersebut harus mereka sampaikan
secara tertulis melalui formulir aplikasi, hingga
interview di hadapan dewan juri.
Jangan salah! Itu bukan proses seleksi dalam
rangka pengisian posisi tertinggi di divisi TIK
untuk perusahaan atau organisasi pemerintahan
maupun swasta. Proses yang diikuti oleh

sejumlah eksekutif top di bidang TIK itu adalah
dalam rangka ajang pemilihan Chief Information
Officer (CIO) terbaik yang digagas iCIO
Community.
Menurut Harry Surjanto, pendiri dan penasihat
iCIO Community, kompetisi iCIO Award ditujukan
untuk memberikan apresiasi kepada para
CIO dan eksekutif di bidang TIK perusahaan
dan organisasi yang telah terbukti mampu
mengatasi berbagai tantangan dan mendorong
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kinerja bisnis melalui pemanfaatan TIK. Mereka
diharapkan menjadi role model dan dapat
menginspirasi CIO lain. Dengan dimunculkan
para CIO terbaik menurut Harry, diharapkan
masyarakat luas khususnya di perusahaan
swasta, BUMN dan instansi pemerintahan
memiliki contoh bagaimana mereka mengatasi
berbagai tantangan pemanfaatan TIK sehingga
betul-betul mampu menghadirkan nilai dan
menunjang kinerja organisasi menjadi lebih baik.
Setiap tahun di cari tiga CIO dan eksekutif di
bidang TIK yang akan menyandang gelar The
Most Influential, The Most Innovative, dan The
Most Intelligent CIO. Menurut Harry ketiga
kategori penghargaan tersebut mewakili karakter
yang dimiliki CIO untuk mendorong transformasi
organisasi melalui pemanfaatan TIK. Kriteria yang
dilihat adalah karakter dan gaya kepemimpinan
mereka dalam mengatasi berbagai tantangan
pemanfaatan TIK mulai dari aspek budaya
organisasi, sumber daya manusianya maupun
perkembangan teknologinya sendiri yang sangat
cepat. Juga bagaimana mereka merancang
strategi hingga eksekusi implementasi
TIK sehingga berhasil mendongkrak kinerja
organisasi.
Patut diingat bahwa dalam kompetisi iCIO
Award ini adalah ditujukan untuk mencari yang
terbaik dari aspek personal CIO, bukan kinerja
perusahaan atau ukuran perusahaan organisasi.
CIO yang berhak menyandang gelar sebagai
“The Most Influential CIO” adalah CIO yang
telah sukses meyakinkan, mempengaruhi,
dan memimpin semua anggota perusahaan
mulai level terbawah hingga puncak dengan
sebuah visi untuk mendorong perubahan
yang memberikan dampak positif bagi kinerja
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perusahaan melalui berbagai cara baru berbasis
teknologi. Sementara “The Most Innovative
CIO” adalah CIO yang telah terbukti berhasil
menciptakan atau meningkatkan nilai bisnis
melalui pemanfaatan teknologi yang ada atau
baru secara inovatif. Dan, “The Most Intelligent
CIO” adalah CIO yang telah terbukti sukses
memilih dan mengimplementasikan teknologi
baru secara tepat dan sesuai dengan tujuan
strategis perusahaan melalui penerapan proses
tata kelola teknologi yang transparan.
Ada sejumlah tahapan dalam proses kompetisi
iCIO Award ini. Pertama, tahapan seleksi nomine
untuk menentukan mereka yang layak maju ke
babak wawancara dan presentasi untuk dinilai
oleh Dewan Juri. Pada tahapan ini seleksi
dilakukan berdasarkan lembar aplikasi yang
telah diisi oleh nomine. Sebagai informasi,
para nomine ini memiliki dua pilihan untuk
mengisi lembar aplikasi yakni melakukannya
secara mandiri maupun melalui sesi tanya
jawab yang dilakukan oleh tim Bisnis Indonesia
Intellegence Unit. Untuk menentukan nomine
yang akan lolos ke tahapan selanjutnya Dewan
Juri akan menilai berdasarkan inisiatif TIK,
tantangan implementasi, keselarasan dengan
strategi bisnis perusahaan, hingga data
yang membuktikan inisiatif TIK tersebut telah
tebukti meningkatkan kinerja organisasi. “Kami
mencari sosok pemimpin yang telah terbukti
memberikan kontribusi positif bagi perusahaan
melalui pemanfaatan TIK. Kami melihat
bagaimana mereka ini memahami strategi
perusahaan, merencanakan pemanfaatan TIK dan
mengimplementasikannya sehingga membantu
perusahaan mencapai tujuannya,” ujar Harry
lagi.

Dari tahapan seleksi nomine ini, panitia akan
mengundang 9 orang nomine yang memiliki
rangking terbaik berdasarkan penilaian Dewan
Juri untuk memasuki tahapan kedua yakni
wawancara dan presentasi dihadapan Dewan
Juri. Tempat wawancara dan presentasi
dilakukan di salah satu ruang hotel bintang lima
di kawasan Kuningan Jakarta. Babak wawancara
dan presentasi ini ditujukan agar para Dewan
Juri bisa menggali secara lebih dalam dan
melakukan konfirmasi pernyataan yang telah
disampaikan para nomine dalam lembar aplikasi.
Sayangnya tidak semua nomine yang lolos
tahapan ini bisa hadir, karena alasan kesibukan
mereka yang luar biasa atau bertepatan dengan
agenda perjalanan dinas mereka keluar negeri
sehingga tidak dapat menyediakan waktu untuk
seleksi wawancara dan presentasi.
Sejumlah praktisi bisnis, peneliti, jurnalis dan
akademisi menjadi anggota Dewan Juri. Tahun
ini Hasnul Suhaimi(Mantan CEO XL Axiata);
Hendra Godjali, Managing Partner, Advisory
Services EY Indonesia; Prihadiyanto, Managing
Director, Accenture Indonesia; Arif Budisusilo,
Pemimpin Redaksi, Harian Bisnis Indonesia; dan
Ricardus Eko Indrajit, Kepala Asosiasi Perguruan
Tinggi Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi,
dipilih menjadi anggota Dewan Juri.
Agus Wicaksono yang saat ini menjadi Chairman
iCIO Community dan sebelumnya pernah meraih
penghargaan The Most Innovative CIO pada
ajang iCIO Award 2015, mengatakan, pelibatan
para tokoh dan konsultan bisnis ini memang
dengan
mempertimbangkan
pengalaman
mereka sebelumnya hingga saat ini bekerjasama
atau memimpin CIO dalam melakukan berbagai
inisiatif TI dan mengatasi tantangan yang ada.

Pelibatan mereka dilengkapi kalangan akademisi
dan jurnalis, karena memper timbangkan
independensi dan netralitas.
Agus menyebut kelebihan iCIO Award ini adalah
karena tidak hanya mengandalkan penilaian
berbasis pada formulir aplikasi yang telah diisi
oleh para nomine, melainkan juga ada sesi
tanya jawab dan presentasi langsung antara
nomine dan anggota dewan juri. “Para nomine
harus bisa menjelaskan semua hal yang terkait
dengan apa yang telah disampaikannya melalui
formulir aplikasi. Pengalaman saya juri akan
mengeksplore semuanya secara lebih dalam,”
kata Agus.
Menurut Arif Budisusilo, Pemimpin Redaksi,
Harian Bisnis Indonesia selama tiga bulan
terakhir secara intens melakukan penilaian
kepada para nomine baik dari aplikasi hingga
terakhir wawancara membuatnya bisa melakukan
penilaian secara optimal dan objektif. “Kombinasi
tahapan seleksi ini juga memungkinkan kami
melihat secara lebih holistik terkait apa saja yang
sedang dikerjakan para CIO,” kata Arif

Prihadiyanto, Managing Director Accenture
Indonesia memberikan pandangan serupa.
Sesi wawancara dan tanya jawab langsung
memberikan kesempatan pada Dewan Juri
untuk memperdalam dan mengeksplorasi apa
saja yang telah disampaikan melalui formulir
aplikasi. “Melalui interaksi langsung kami bisa
lebih melihat konteks dari setiap jawaban yang
biasanya tidak bisa kami dapat dari formulir
aplikasi,” ungkap Prihadiyanto.
Menurut penilaian Prihadiyanto, para nomine
secara umum memiliki kualitas yang tak
kalah dengan para koleganya di luar negeri.
“Kualitas mereka terlihat dari kompetensi
serta strategi dalam melihat big picture dan
mengimplementasikannya secara optimal,”
ungkap Prihadiyanto.
Hendra Godzali, Managing Partner , Advisory
Services-EY Indonesia, memberikan penilaian
serupa pada para nomine CIO terbaik. Secara
kualitas para CIO yang menjadi nomine tidak perlu
diragukan lagi. Apalagi melihat tantangannya
yang dihadapi CIO berbeda dengan para CIO di

luar negeri, khususnya negara maju. “ Menurut
saya CIO-CIO Indonesia bahkan jauh lebih
berani melakukan leapfrog dengan melihat sisi
infrastruktur di Indonesia masih tertinggal tetapi
demand customers sudah sangat tinggi.”
Hasnul Suhaimi, Mantan CEO XL Axiata, pun
menilai secara kapabilitas, produktivitas dan
hasil, para CIO yang menjadi nomine bisa
bersaing. Hasnul menilai sebagian besar dari
para nomine sudah bisa menempatkan diri
di depan dan terlibat sejak awal dengan top
level manajemen lainnya terutama di bidang
marketing dan penjualan untuk merancang
strategi customer experience sejak awal dalam
perencanaan produk dan layanan.
Menilik cara berkomunikasi para nomine, Hasnul
juga menilai para CIO saat ini juga jauh lebih
baik dalam hal berkomunikasi tidak seperti saat
Hasnul masih bekerja. “ Para nomine sebagian
besar sudah menyadari bahwa di era digital saat
ini dan kedepan mereka harus selalu siap inline
berdiri sejajar dengan divisi lainnya. “Mayoritas
juga sudah berbicara dengan bahasa bisnis
bukan lagi melainkan teknis.”
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Inovasi Tiada Henti di
Kantor Pajak
Pemimpin yang berani melakukan terobosan. Itulah
kata-kata yang pas untuk menggambarkan sosok Iwan
Djuniardi, Direktur Direktorat Transformasi Teknologi
Komunikasi dan Informasi, Direktorat Jenderal Pajak.
Bagi yang mengikuti sepak terjang Iwan, tidak akan
terlalu sulit melihat apa yang telah dilakukannya meski
dia belum genap dua tahun dipercaya menjadi chief
information officer di lembaga pemungut pajak itu.
Betapa tidak, berada di dalam sebuah birokrasi
prosedur berlapis harus dilewati ketika akan melakukan
inisiatif tertentu, termasuk untuk inisiatif TI. Pun, proses
procurement yang sedemikian beresiko danmenuntut
kehati-hatian agar tidak menyalahi aturan. Selain itu di
lembaga pemerintahan soal anggaran juga relatif kaku,
karena terikat dengan waktu. Belum lagi persoalan
kapasitas sumber daya manusia. “Bagi sebagian
orang mungkin kondisi itu menjadi penghalang, namun
bagi saya itu justru menjadi tantangan yang harus

“Berbagai terobosan terus
dilakukan Iwan dan tim TI
dengan tujuan untuk makin
meningkatkan kualitas
pelayanan pajak”
diatasi sehingga kami di Direktorat Transformasi TIK ini
bisa berkontribusi mencapai tujuan organisasi untuk
memberikan pelayanan pajak kepada para wajib pajak
dengan sebaik-baiknya.” kata Iwan.
Bicara soal birokrasi, untuk mengatasinya Iwan
mengungkapkan bahwa yang perlu dilakukan adalah
mematangkan rencana secara internal terlebih
dahulu. Setelah itu dia akan mempresentasikan ke
pimpinan tertingginya, yakni Dirjen Pajak. Di samping
itu Iwan akan membentuk tim-tim kecil lainnya untuk
meyelesaikan masalah birokrasi lainnya.

Terkait procurement, Iwan mengakui menjadi
tantangan tersulit, karena itu ia mengatasi hal itu
dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak
untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan. Tujuannya
adalah agar bisa memaksimalkan kapasitas dan
kapabilitas tim internalnya. Iwan mengambil contoh
aplikasi-aplikasi saat ini lebih banyak yang dibuat
secara in-house berkat kolaborasinya dengan institusi
pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia.
Sementara untuk mengatasi keterbatasan anggaran
Iwan mengaku seringkali terjun langsung bertemu
dengan vendor dengan tujuan untuk mendapatkan
nilai terbaik dengan harga terbaik juga. Bagaimana
dengan kendala SDM? Ini juga menjadi soal pelik
bagi Iwan sebab selain perkembangan teknologi ini
sangat cepat juga tidak adanya kewenangan merekrut
secara langsung untuk SDM. Cara yang dilakukan
Iwan adalah mendorong program pengembangan
karyawan baik ke pimpinannya maupun mencari
bantuan dari negara-negara donor. Iwan juga akan
meminta setiap vendor TI yang mendapatkan proyek
di kantornya untuk tidak hanya berbisnis tetapi juga
mau melakukan transfer pengetahuan teknologi baik
yang terkait dengan proyeknya ataupun teknologiteknologi terbaru lainnya.“ Soal SDM kami harus cepat
melakukan berbagai cara untuk memberdayakan tim
TI melalui berbagai program-program pendidikan”
ungkap Iwan.
Namun, mengatasi tantangan seperti yang diceritakan
Iwan di atas itu baru tahap awal dari proses inisiatif
TI. Untuk memastikan inisiatif TI bisa terwujud juga
menghadirkan sejumlah tantangan bagi Iwan.
Menurut Iwan ada sejumlah tahapan yang dilakukan
untuk mewujudkan inisiatif TI. Pertama, mengubah
mindset tim. Soal ini Iwan mengaku sampai perlu
membuat forum khusus untuk beradu ide dan saling
menguji ide-ide yang muncul. “Setelah dicapai
kesepakatan dari forum itu juga diputuskan detail
jadwal termasuk tahapan dan waktu hingga realisasi
kesepakatan itu,” kata Iwan.
Kedua adalah peningkatan kapasitas. Kebutuhan
peningkatan kapasitas tim biasanya muncul pada saat
timetible sebuah proyek TI dirancang. Disinilah Iwan
biasanya akan melibatkan lembaga-lembaga donor
untuk membiayai pendidikan tim yang terlibat dalam
suatu proyek TI. “ Kami tidak memiliki anggaran untuk
membiayai pendidikan khusus untuk mendukung
proyek TI yang akan dijalankan, karena itu kami
melibatkan lenbaga-lembaga donor,” kata Iwan.
Ketiga adalah kolaborasi dengan pihak ketiga. Ini
dilakukan untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur
yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi
kendala atau untuk mengoptimalkan inisiatif TI. Sebagai
contoh Iwan menyebut dalam proyek e-service,
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pihaknya menggandeng Bank Rakyat Indonesia
(BRI). “ Wajib pajak diuntungkan dengan kemudahan
melakukan kewajiban pajaknya, BRI mendapatkan
keuntungan dari membantu kami menyediakan
kemudahan pembayaran pajak tersebut,” kata Iwan.
Keempat, efektifitas pengembangan TI. Iwan menerapkan
4 prinsip dasar dalam mengembangkanTI di instansinya
agar efektif. Pertama, pemanfaatan komputasi cloud
untuk fleksibilitas infrastruktur TI. Kedua, mobility untuk
menghadirkan kemudahan bagi wajib pajak. Ketiga
sosial media untuk berinteraksi dengan wajib pajak
dan menghadiran pengalaman terbaik bagi mereka.
Keempat, pemanfaatan big data dan analytic dengan
tujuan untuk terus menerus melakukan evaluasi
layanan pajak. “Big data & analytics khususnya bisa
menjadi alat pengawasan dan mengetahui kepuasan
wajib pajak terhadap layanan yang kami berikan,” kata
Iwan.

Hadirkan Kemudahan
dan Peningkatan Kinerja
Pajak
Dengan berbagai langkah yang dilakukan Iwan
seperti yang disebutkan di atas, terobosan apa yang
telah dilakukan Iwan? Hal mendasar yang dilakukan
Iwan adalah saat ini wajib pajak bisa melaksanakan
kewajibannya secara jauh lebih mudah. Sekarang
wajib pajak sudah tidak perlu harus melewati
kemacetan dan kemudian antrean di kantor pajak
untuk melaksanakan kewajibannya. Semua sudah
bisa dilakukan secara online dari manapun berada.
Terkait e-service menurut Iwan dari semula yang
bersifat manual atau semi otomatis, sekarang sudah
hampir semuanya online based. Inisiatif e-service
khususnya e-filling ini sebenarnya telah dimulai pada
2011 namun masih terbatas baik dari sisi aplikasi
maupun sisi channeling- nya. “E-filling ini merupakan
ide dari saya saat masih ditugaskan di bagian proses
bisnis 2011 lalu. Tahun itu pula kita kita mulai merintis
e-service yang terus berkembang seperti e-billing,
etax invoice,” ungkap Iwan.
Secara bertahap e-service itu terus dikembangkan.
Tahun lalu misalnya e-filling itu sudah bisa bukan
hanya lewat website, tetapi bisa juga lewat ponsel
dengan aplikasi sederhana melalui kerjasama dengan
ASP (application service provider). Tahun ini bahkan
rencanya untuk e-filling akan ditingkatkan lagi dengan
fasilitas digital form yang bisa di download, diisi secara
offline, dan selanjutnya diupload setelah diisi oleh
wajib pajak.
Selain itu untuk e-tax invoice. Tahun lalu itu masih
merupakan application base dan sekarang sudah
host to host yang live 24x7. Dengan demikian wajib

24 March 2017 | iCIO Magazine

pajak disediakan alternatif untuk melakukan
kewajibannyaapplication berdasarkan didownload,
kedua untuk yang kecil-kecil itu bisa lewat web
base langsung, kemudian yang ketiga host to host.
“Hasilnya cukup luar biasa per hari bisa mencapai 7
juta transaksi,” ungkap Iwan
Yang lebih revolusioner, adalah bagaimana strategi
Iwan untuk mendorong pengembangan aplikasi
secara in-house yakni melalui penerapan agile
methodology dan devops selama 1 tahun terakhir.
Hasilnya? Aplikasi tax amnesty yang hanya memakan
waktu 1-2 minggu!
Selain itu tahun 2016 lalu Iwan juga mulai
memperkenalkan big data. Saat ini memang masih
terus dikembangkan dengan tujuan nantinya bisa
diakses oleh seluruh unit sehingga bisa membuat yang
namanya business intelligence self service.
Tak ketinggalan inovasi yang saat ini sedang dalam
pengembangan yakni smartcard yang diberi
nama Kartu Indonesia Satu yang nantinya akan
menggabungkan NPWP, e-ktp, kartu BPJS, hingga
jadi kartu pembayaran.
Dan itu bukanlah terobosan terakhir yang dilakukan
Iwan dan timnya. Sejumlah inovasi lain terus digodok
dengan satu tujuan meningkatkan pelayanan pajak.
Tak heran bila Dewan Juri memilihnya menjadi The
Most Innovative CIO pada gelaran iCIO Award 2017
kali ini.
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Meyakinkan Semua
Stakeholder
Rasa cemas menghinggapi Rita Mas’oen ketika pada
awal Januari 2016 harus memimpin timTI mengeksekusi
proyek 1Platform, yakni transformasi core banking
dari legacy system ke sistem baru. Kecemasan Rita
sebagai Direktur Operasional & Teknologi Informasi
PT. Bank CIMB Niaga Tbk itu disebabkan aksi
terorisme di kawasan Thamrin, Jakarta, 14 Januari
2016 atau satu hari sebelum eksekusi transformasi
sistem core banking dilakukan seperti yang telah
direncanakan. “Kami khawatir teror bom di Thamrin
akan berdampak pada pasar keuangan,” kata Rita
mengenang kondisi saat itu. Sejumlah stakeholder
menyampaikan kekhawatirannya kepada Rita dan
memintanya memikirkan ulang rencana eksekusi itu.
Bahkan menurut Rita, ada anggota senior dari tim TInya merekomendasikan untuk menundanya.
Rita sangat memahami hal itu. Tanpa adanya teror bom
itu pun, sejak pertama kali mengajukan proposal proyek
1Platform dirinya harus berulang kali meyakinkan
semua stakeholder, mulai kalangan internal hingga
regulator. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
memberikan perhatian khusus dan memonitor secara
ketat keputusan CIMB Niaga itu. Pasalnya dalam
proposal proyek 1Platform itu, pergantian sistem core
banking akan dilakukan secara serentak (BigBang) di
800 kantor cabang yang tersebar di 3 wilayah waktu
yang berbeda, 92 interfacing system, migrasi 7,7 juta
data nasabah, 4,5 juta rekening simpanan dan 800
ribu rekening pinjaman nasabah. Ditambah lagi CIMB
Niaga harus melakukan implementasi aplikasi SKN
Gen2 dan RTGS Gen2 yang merupakan mandatory
hampir di saat yang berbarengan dengan live-nya
proyek 1Platform. Jika sampai ada masalah, bank yang
berdiri sejak tahun 1955 ini bisa rusak reputasinya.
“CIMB Niaga merupakan bank terbesar ke-lima di
Indonesia, transformasi core banking memiliki resiko
dampak sistemik yang sangat besar,” kata Rita
menjelaskan tantangannya ketika itu.

“Pergantian Core Banking secara
Big Bang, pertama kali di industri
perbankan Indonesia”
Tantangan lainnya menurut Rita adalah pentingnya
user testing, operational readiness testing, mock run
testing, data migrasi, integrasi sistem, tight timing
dan serta kapasitas sumber daya harus benarbenar diperhatikan. Apalagi rencana Big Bang CIMB
Niaga itu juga merupakan yang pertama kalinya
dalam sejarah perbankan Indonesia. “Core banking
ibarat jantung pada manusia. Jika dokter saat akan
melakukan tindakan medis pada jantung, pasien
pasti akan dibuat tertidur dulu. Sementara kami akan
melakukan pergantian core banking tetapi tidak boleh
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mengganggu pelayanan. OJK mentoleransi sistem
down yang lebih pendek dibandingkan dengan
implementasi di negara lain saat akan mengganti core
banking-nya.
Hal itu tidak menyurutkan nyali Rita. Ia bekerja
keras untuk meyakinkankan semua stakeholder juga
tim proyeknya untuk tetap mengeksekusi projek
1Platform sesuai rencana. Dan itu bukan persoalan
mudah. Sebab menurut Rita, ia tidak bisa memberikan
jaminan dan garansi outcome dari bigbang yang
selalu menjadi pertanyaan stakeholder. Tentu saja
penyebabnya karena yang akan dilakukan oleh
CIMB Niaga itu adalah yang pertama di Indonesia.
Sebelumnya memang ada sekitar 28 perusahaan
baik itu bank ataupun dari industri lainnya yang
melakukan pergantian core banking atau system
change. Tetapi mereka melakukannya secara bertahap
atau per wilayah terlebih dahulu. “Disini kunci nya
adalah ‘teamwork’ dan memiliki satu objektif, yaitu
mensukseskan proyek transformasi core banking ini,”
ungkap Rita
Rita berupaya meyakinkan bahwa perubahan core
banking adalah yang terbaik untuk bank. Kepada
stakeholder-nya Rita fokus memaparkan kerugian
dan keuntungan berbagai jika CIMB Niaga menunda
eksekusinya. “Tim TI harus mengelola 2 sistem
dengan standar dan prosedur yang berbeda yang
pasti akan menguras waktu dan energi mereka kami
yang seharusnya bisa digunkan untuk hal strategis
lainnya. Ini memang berisiko, tetapi kami sudah
mempersiapkan sesuai dengan prosedur untuk
meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan
atau downtime,” ungkap Rita tentang cara yang
dilakukannya untuk meyakinkan para stakeholder.
Lalu bagaimana ia meyakinkan tim TI-nya untuk
tetap mengeksekusi proyek itu. “Sejujurnya saya
juga sangat was-was saat itu, tetapi hal itu tidak
boleh diperlihatkan tim TI,” kata Rita. Kepada tim
Rita selalu meyakinkan untuk selalu optimis karena
berbagai proses persiapan telah dilakukan sejak lama.

Selain itu Rita juga meminta timnya untuk yakin akan
kesuksesan proyek 1Platform itu, karena mereka telah
melalui berbagai simulasi yang semuanya berjalan
lancar.

Persiapan Matang
Persiapan memang telah dilakukan sejak 4 tahun
sebelumnya. CIMB Niaga ikut dalam meletakkan
landasan proyek 1Platform dan mengirimkan 12 orang
personil terbaiknya untuk ikut dalam pengembangan
proyek 1Platform di negara lain. Proyek 1Platform
tidak dilangsungkan terlebih dahulu di CIMB Niaga
karena masih dalam proses optimalisasi paska
merger CIMB Niaga dan Lippobank tahun 2009.
CIMB Niaga juga mengirimkan tim untuk ikut serta
pada proyek 1Platform di Thailand dan Malaysia pada
tahun 2010 – 2014. Bulan Juli 2013, CIMB Niaga mulai
mengumpulkan kebutuhan bisnis, yang akan menjadi
dasar (business case) untuk pengembangan proyek
1Platform CIMB Niaga.
Secara resmi proyek 1Platform dimulai pada tanggal 9
Mei 2014 dan kebutuhan bisnis dasar yang sudah ada
kembali di validasi dan disesuaikan. Dengan keyakinan
yang kuat maka disepakati bersama seluruh lini usaha
CIMB Niaga, tidak hanya dari Operation & IT, akan
berpartisipasi untuk mengimplementasikan proyek
1Platform selama 20 bulan.
Direksi CIMB Niaga juga terlibat penuh melalui Project
Steering Committee 1Platform yang untuk melakukan
kontrol dan monitoring ketat atas kinerja tim proyek
1Platform dilakukan secara rutin. Demikian juga
Dewan Komisaris CIMB Niaga yang secara ketat dan
berkala memonitor proyek ini.
Peran unit kerja Communication, Change Management
& Training (CCMT) tim proyek 1Platform sangat besar
dalam menumbuhkan ownership terhadap proyek ini
bagi seluruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi maupun
seluruh karyawan CIMB Niaga.

Pendekatan kepada masing-masing Direktorat oleh
unit kerja CCMT 1Platform dalam mendapatkan
dasar pemahaman yang sama dilakukan guna
mendapatkan dukungan dari manajemen (top down).
Sedangkan pemberian informasi rutin terkait proyek
1Platform kepada seluruh jajaran karyawan dilakukan
dengan sosialisasi rutin, regular road show, games/
sayembara, team building, training roadmap, dan
menggandeng Dewan Direksi untuk berkunjung
ke cabang-cabang memberikan informasi tentang
1Platform menumbuhkan dan membangun rasa
memiliki dan kebersamaan semua karyawan CIMB
Niaga. “Transformasi core banking ini tidak hanya
soal teknologi, proses dan SDM juga menjadi penentu
kesuksesannya. Karena itu melibatkan semua level
menjadi keharusan,” kata Rita.
Meskipun yakin dengan semua persiapan yang
telah dilakukan Rita mengaku tetap was-was selama
proses transformasi core banking yang pada akhirnya
berlangsung sukses. “Tuhan bersama kami,” imbuh
Rita. Proyek 1Platform yang direncanakan 20 bulan
itu berlangsung tepat waktu dan tidak memerlukan
penjadwalan ulangi. “Kami bahkan bisa lebih
menghemat dari investasi yang dialokasikan sebesar
lebih dari US$ 100 juta,” ungkap Rita

Ready for The Future
Kebutuhan akan pertumbuhan bisnis CIMB Niaga dan
ketatnya persaingan bisnis dalam industri perbankan
merupakan alasan utama dilakukan proyek 1Platform.
Keterbatasan sistem core banking. “Dengan 1Platform
ini kami berharap semakin memperkuat aspirasi CIMB
Niaga menjadi bank digital terdepan di Indonesia
serta menjamin sistem IT kami aman dan ready for the
future,” ujar Rita.
Core banking yang baru ini, lanjut Rita, juga mengcover seluruh lini bisnis CIMB Niaga mulai dari
consumer, SME, micro, commercial dan corporate
banking, serta meliputi juga fungsi-fungsi seperti
informasi nasabah, simpanan, kanto pengelolaan
jaringan cabang, pinjaman, limit, jaminan, product
bundling, general ledger maupun integrasi 92 sistem
yang ada.
Menurut Rita akan sangat banyak peluang dan
dampak positif terhadap perjalanan bisnis CIMB
Niaga ke depan dengan sistem core banking yang
baru ini. Pengalaman nasabah diharapkan semakin
meningkat melalui layanan one stop account opening,
adanya sistem alert elektronik, produk-produk
pembiayaan yang semakin kompetitif, serta proses
kredit yang semakin sederhana. Selain itu, inisiatif ini
juga mendorong upaya CIMB Niaga meningkatkan
efisiensi guna memenangkan persaingan di industri
perbankan yang semakin ketat.
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Dorong Kolaborasi Apik
Bisnis & TI
Kharim Indra Gupta Siregar, Direktur Teknologi
Informasi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
(BTPN), berdasarkan penilaian para juri iCIO Award
2017 meraih skor tertinggi dalam kategori The Most
Intelligent CIO, dibandingkan nomine lainnya.
Menurut penilaian Dewan Juri, pencapaian penting
Kharim sebagai seorang CIO adalah mewujudkan
kolaborasi apik antara bisnis dan TI, sehingga bisnis
bisa mengetahui, menggunakan serta memampukan
TI dan sebaliknya TI dapat mendukung sepenuhnya
proses transformasi BTPN menuju perbankan baru
berbasis teknologi atau digital.
Kolaborasi bisnis dan TI itu saat ini telah menelurkan
BTPN Wow! dan Jenius. Dua layanan perbankan yang
menjadi adalah contoh terkini bagaimana pemanfaatan
teknologi mengguncang bisnis dunia. Hadir sejak
Maret 2015 untuk BTPN Wow! dan Agustus 2016
untuk Jenius, layanan perbankan yang memungkinkan
pembukaan rekening dan layanan lainnya dinikmati
masyarakat melalui ponsel ini dengan cepat menarik
perhatian masyarakat, sekaligus menginspirasi
dunia perbankan untuk melakukan langkah serupa.
BTPN Wow! adalah layanan perbankan bagi mass
market yang memanfaatkan teknologi telepon genggam
GSM dan didukung jasa agen untuk meningkatkan
jangkauan bank ke masyarakat di pelosok Indonesia.
Layanan ini memungkinkan para petani, nelayan, buruh,
pekerja informal, dan pedagang mikro yang berada
di pelosok dapat menjangkau layanan perbankan,
termasuk membuka rekening tabungan, setor tunai,
dan tarik tunai melalui ponsel- tidak harus smartphone.
Nasabah dapat melakukan pembukaan rekening, tarik,
dan setor uang melalui agen bank dengan biaya yang
sangat murah. Agen berfungsi sebagai pengganti
kantor cabang bank. Masyarakat bisa membuka
rekening, menyetor uang, dan menarik uang di agen.
Agen bisa berupa individu maupun badan usaha,
contohnya pemilik warung, agen pulsa handphone.
Sedangkan Jenius merupakan sebuah inisiatif proses
digitalisasi dalam bidang perbankan. Dengan Jenius,
pengguna dapat melakukan pembukaan rekening,
mengatur limit kartu, blokir dan buka blokir kartu,
serta manajemen keuangan secara swalayan melalui
smartphone berbasis Android maupun iOS.
Bahkan berkat BTPN Wow! bank yang identik dengan
kalangan purna tugas itu berhasil menjadi satusatunya perusahaan RI yang masuk ke Fortune Change
The World, yang dipublikasikan Majalah Fortune Edisi
September 2016 lalu, sejajar dengan perusahaan
global seperti General Electric, MasterCard, Starbucks,
dan lain-lain yang dinilai sebagai perusahaan dunia

berkinerja baik dalam menyelesaikan masalah sosial
sekaligus meraih keuntungan.
Sungguh menjadi prestasi yang membanggakan.
Apalagi menurut Kharim pengembangan platform
BTPN Wow! dan Jenius ini merupakan inisiatif TI
pertama yang menandai BTPN terjun ke digital
banking. “Inisiatif TI ini tersebut merupakan bagian
dari key strategic initiative BTPN yang menciptakan
perubahan khususnya dalam membangun landasan
perbankan baru berbasis teknologi. “BTPN Wow!
dan Jenius menjadi pondasi awal bagi BTPN untuk
dapat memberikan layanan perbankan terbaik yang
sesuai dengan kebutuhan nasabah seiring dengan
perkembangan zaman,” ungkap Kharim.
BTPN Wow! menurut Kharim mulai dirintis sejak 2013.
Sebelum diluncurkan ke pasar BTPN mengujicobanya di
kalangan internal terlebih dulu. Hal ini dilakukan Kharim
bukan semata-mata persoalan menunggu keputusan
regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
saja melainkan juga untuk mempersiapkan kalangan
internal agar mulai membiasakan diri memberikan
layanan kepada nasabah berbasis teknologi
digital. “Tantangan paling utama dalam melakukan
transformasi digital adalah mengubah pola pikir
(mindset),” kata Kharim.

“Mewujudkan kolaborasi apik antara
bisnis dan TI, sehingga bisnis bisa
mengetahui,
menggunakan
serta
memampukan TI dan sebaliknya TI
dapat mendukung sepenuhnya proses
transformasi BTPN menuju perbankan
baru berbasis teknologi atau digital.”
Dan itu menurut Kharim harus dilakukan secara
bertahap. Selain itu perubahan mindset juga tidak hanya
terbatas di internal divisi TI, namun juga mencakup
internal BTPN lainnya hingga mitra pendukung yang
harus bekerja sama dalam memberikan produk
maupun layanannya. “Inisiatif TI ini tidak hanya
persoalan teknologi saja tetapi merupakan paduan
unik dari penerapan teknologi mutakhir dan proses
perbankan terkini,” kata Kharim.

Bi-Modal TI
Mengubah pola pikir memang tidak mudah. Apalagi
untuk mendukung transformasi digital yang dilakukan
BTPN ini, karena melibatkan banyak orang dari berbagai
divisi bahkan mitra bisnis. Belum lagi terkait teknologinya.
Sudah menjadi pengetahuan bersama lingkungan
TI di perusahaan skala enterprise apalagi perbankan
sedemikian kompleksnya. Mengintegrasikan teknologi
baru menghadirkan resiko dan tantangan tersendiri.
Untuk mengatasi berbagai tantangan inisiatif TI di
atas, Kharim yang telah bergabung di BTPN hampir
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satu dekade itu menjalankan inisiatif TI dengan cara
membangun suatu infrastruktur terpisah untuk layanan
perbankan yang digital untuk nasabah. Inisiatif tersebut
terbagi menjadi dua, yaitu inisiatif secara proses dan
secara teknologi. Secara proses, BTPN menjalankan
inisiatif IT secara bi-modal, yaitu mempertahankan
proses kerja saat ini untuk sistem-sistem yang sudah
ada (Industrial IT) dan memperkenalkan suatu proses
baru yang terpisah untuk membangun sistem digital
(Innovation IT). Secara teknologi, BTPN membangun
suatu infrastruktur digital terpisah dengan infrastruktur
sebelumnya dengan pendekatan metodologi agile, yaitu
metodologi pengembangan sistem jangka pendek yang
memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap
perubahan dalam bentuk apapun.
Pendekatan ini dirasa tepat dengan pertimbangan
karena secara tradisional, proyek transformasi TI
berjalan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.
Sementara di sisi lain BTPN membutuhkan kelincahan
untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah yang
saat ini semakin banyak mengandalkan ponselnya
untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk
transaksi perbankan. “Pemanfaatan TI di perbankan
tradisional dibangun untuk mendukung proses-proses
internal, sementara digital banking sebaliknya. IT harus
dimanfaatkan untuk menjawab keinginan nasabah yakni
layanan cepat, mudah namun tetap aman. Jelas cara
kerjanya berbeda,” kata Kharim.

Adaptasi dengan Digital
Namun Kharim juga menyadari inovasi tidak sebatas
pada produk dan layanan perbankan saja. BTPN juga
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harus bisa menyesuaikan budaya perusahaan
dengan perkembangan yang terjadi dan mengubah
industri perbankan. Transformasi perusahaan
dilakukan seiring dengan perkembangan usaha dan
tantangan industri, misalnya dengan perubahan
struktur organisasi dan cara kerja di masing-masing
unit bisnis.
Dengan semakin umumnya perbankan digital dalam
bisnis keuangan, kecepatan menjadi faktor utama
bagi nasabah. Organisasi perbankan juga dituntut
harus memiliki kecepatan. Maka BTPN berusaha
beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat.
Hal ini memerlukan sebuah cara yang benar-benar
baru dalam organisasi bank yang beroritentasi pada
kebutuhan nasabah, bukan proses perbankan.
Dan tentu saja hal itu tidak bisa dilakukan Divisi TI
sendirian. Untuk itu Kharim selalu berupaya melibatkan
divisi lain untuk mendukung proses terlaksananya
insiatif TI ini dengan baik. “Inisiatif ini merupakan
bagian dari key strategic initiative BTPN. Jadi seluruh
jajaran eksekutif mulai dari CEO, direksi dan board of
management mendukung pengembangan inisiatif IT
tersebut,” kata Kharim.
Dengan keterlibatan semua elemen di BTPN inisiatif TI
itu bisa berjalan sesuai timeline dan akhirnya membuat
BTPN dipilih menjadi salah satu perusahaan di dunia
yang mampu memberikan perubahan positif bagi
masyarakat. Kesuksesan Kharim dalam membangun
kolaborasi bisnis dan TI pun berhasil meyakinkan
para Dewan Jur i iCIO Award 2017 sehingga
dianggap layak menjadi The Most Intelligent CIO.
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Delivery Models

s

ebagai CIO, Anda sudah memahami
bahwa peran sebagai orang TI sedang
berada dalam masa transformasi. Dibanyak negara
berkembang atau sedang bertumbuh, banyak pimpinan
masih melihat fungsi TI sebagai cost center dengan
keterkaitan yang sangat kecil pada bisnis atau
layanan organisasi. Padahal pada masa kini, fungsi
TI merupakan jantung dari upaya para organisasi
memenuhi harapan pelanggan dan memberikan
nilai tambah. Hal ini juga menjadi lebih esensial bagi
pemerintah yang harus memberikan layanan publik.
Bilamana sudah didaulat untuk menjadi strategic driverpun, bisa jadi infrastruktur TI dan proses pendukungnya
terjebak di masa lalu.
Berdasarkan hasil pertemuan informal, sejumlah CIO
bertanya demikian: “bagaimana kita bisa menjadi
tangkas dan tanggap dalam era digital, apabila
beroperasi dengan menggunakan perangkat dan
pendekatan yang kadaluwarsa?”
Sebagai konsultan, kami telah melihat berbagai
organisasi mengalami naik turunnya peranan TI dalam
tubuh mereka. Mengingat bahwa tidak semua
organisasi dapat melakukan perubahan dengan
cepat, paling tidak secara strategis dapat menentukan
perpaduan antara pendekatan lama dan baru melalui
keenam area agility di bawah ini:

Teknologi & Arsitektur
Standar umum selama beberapa dekade ini adalah
memiliki solusi yang berbasis lokasi – dengan segala
perangkat keras dan lunak, beserta aplikasi yang dimiliki
dan dikelola oleh divisi IT. Sementara saat ini, organisasi
tidak perlu lagi harus membeli dan menguasai semua
komponen yang mengendalikan infrastruktur TI, namun
lebih mengarah pada solusi yang memberi dukungan
dengan fleksibilitas, cakupan, dan efisiensi biaya yang
lebih besar melalui sistem berbasis digital, cloud, dan
“as-a-service” atau alih daya operasional.
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Implementasi “waterfall” secara besar-besaran
merupakan hal yang wajar dilakukan, terutama di
kantor-kantor pemerintah sebagai upaya menghabiskan
anggaran. Namun dalam beberapa tahun terakhir
ini, banyak organisasi yang memahami makna
transfor masi, mulai mer ubah model pendekatan
yang lebih iteratif dan tangkas dalam pengembangan
solusi sehingga memungkinkan hasil implementasi
yang l eb i h cep at , d an member ikan end-us er
(pengguna) kesempatan yang lebih besar pula untuk
menyampaikan input.
Tentu saat ini ekspektasi menjadi semakin meningkat
dengan adanya kesempatan mendukung kolaborasi
bisnis/TI dan memanfaatkan Digital Factories dan
Agile Centers of Excellence, seperti halnya Fintech dan
artificial intelligence. Opsi lainnya adalah menyediakan
infrastruktur DevOps untuk mendukung proyekproyek pengembangan yang bersifat tangkas dan
handal hingga proses produksi. Sumber daya dapat
memberdayakan para CIO dalam menerapkan
produk dan layanan teknologi terbaru.

Peranan dan Sumber
Daya Manusia
Mengelola perubahan sumber daya manusia dalam
organisasi merupakan tantangan terbesar bila ingin
mencapai tingkat agility. Organisasi TI seringkali lebih
fokus pada peran khusus: analis bisnis, manajer quality
assurance/ kepatuhan, manajer proyek atau developer.
Dalam banyak kasus, peran-peran tersebut malah
difokuskan pada aplikasi tertentu dalam infrastruktur
TI.
SDM dengan peranan seperti itu dapat membatasi diri
dalam dunia digital sehingga mengharuskan para CIO
mencari SDM dengan kemampuan yang lebih fleksibel.
Apa tujuannya? Agar dapat menyatukan para
professional TI dan bisnis untuk menyusun peranan
yang lebih berorientasi pada produk/layanan, yang
fokus pada hasil bisnis, bukan backend systems.
Keberhasilan membutuhkan pendekatan formal dan
berdisiplin pada manajemen perubahan – bersamaan
dengan kesabaran dan keinginan untuk memastikan
semua berjalan sesuai rencana.

Organisasi TI
Tim TI yang bersifat “silo” atau berdiri sendiri
merupakan hal lumrah dilakukan dengan kelompok
khusus yang ditentukan untuk mendukung unit tertentu
dalam organisasi.

Pendekatan tersebut dapat menghambat inovasi dan
mencegah organisasi untuk dapat mengantisipasi dan
bertindak terhadap peluang-peluang yang muncul.
Saat ini para organisasi seharusnya sudah beralih
pada TI yang berdaya cepat, yaitu mampu untuk
tanggap terhadap kebutuhan inovasi dan disrupsi
digital agar dapat segera mengatasi legacy system dan
model operasional yang menjadikan organisasi serba
tanggung.

Kemampuan
Berdasarkan pada sejarah, organisasi TI di banyak
organisasi negara berkembang dan pemerintah lebih
melayani pada kebutuhan klien internal dan bagaimana
mengoptimalisasi operasional sehari-hari.
Pada masa kini, terdapat perubahan fokus pada
kegiatan eksternal dengan menerima kesempatan
untuk bermitra dan bersama-sama para pemangku
kepentingannya berupaya untuk mengatasi ekspektasi
konsumen dan tuntutan publik lainnya.

Perolehan Sumber Daya
dan Kemitraan

Organisasi masa kini semakin beralih dari penekanan
konvensional pada pembelanjaan (procurement) dengan
mengkonsolidasikan semua konsultan TI dan vendor
dalam satu gugus tugas dalam upaya menggalakkan
layanan bersama (shared services). Tujuan utama dari

upaya ini adalah menciptkan ekosistem kemitraan yang
mempercepat dan mempermudah dalam menerapkan
alih daya aplikasi, mendukung joint-ventures, dan
menciptakan layanan bersama.
Tantangannya tentu ada: bagaimana menciptakan
strategi perolehan sumber daya yang selaras dengan
pengembangan perangkat lunak dengan kontrakkontrak manajemen alih daya aplikasi yang lebih
terstruktur.

“Mengelola perubahan
sumber daya manusia
dalam organisasi merupakan
tantangan terbesar bila ingin
mencapai tingkat agility.”
Agile, merupakan model pengembangan yang sangat
terstruktur. Disamping itu juga merupakan sebuah
filosofi dan pola pikir dalam dunia digital yang bergerak
dengan cepat dan selalu berubah. Ini saat terbaik untuk
memikirkan bagaimana organisasi dapat menerapkan
keenam pendekatan tersebut mendorong Anda
sebagai CIO untuk melakukan evaluasi perubahan
menjadi organisasi yang tangkas.
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“Tantangan di era generasi millennial adalah memberikan jenis
pekerjaan yang tepat bagi mereka dan dalam waktu yang bersamaan
tetap dapat menjalankan kegiatan perusahaan yang bersifat rutinitas,
administratif dan operasional.”

E

ra kedepan akan memperlihatkan tren dimana
komposisi tenaga kerja akan banyak didominasi oleh
generasi millennial. Generasi ini adalah generasi yang
terlahir di era digital dan well-connected, dimana
mereka akan semakin kritis dan menginginkan tipe
pekerjaan yang lebih fleksibel, bersifat manajerial
dan menantang secara intelektual. Generasi ini juga
dikenal sebagai generasi yang technology-savvy, wellconnected dan multitasking dengan kemampuan fokus
terhadap pekerjaan menjadi semakin sedikit. Generasi
millennial diketahui telah bertumbuh secara merata di
seluruh dunia dengan populasinya yang paling besar
berada di Asia (UN World Population Prospects, 2015).
Secara demografi, Indonesia merupakan negara
berpenduduk terpadat keempat di dunia dengan
populasi sekitar 255 juta jiwa. Ada tiga tren penting yang
harus kita amati dari kondisi masyarakat di Indonesia:
1.

Meningkatnya populasi perkotaan di
Indonesia, peningkatan dalam jumlah
populasi masyarakat kota dapat menunjukkan
bahwa semakin tingginya tingkat kesadaran
masyarakat akan kebutuhan edukasi dan

modernisasi. Menurut World Bank, pada
tahun 2050 komposisi populasi di kota akan
mencapai 67% dari total penduduk Indonesia,
naik dari 54% di tahun 2010.
2.

Meningkatnya struktur usia produktif di
Indonesia, rata-rata usia penduduk Indonesia
adalah 28.6 tahun (perkiraan tahun 2016),
angka tersebut adalah median age yang berarti
separuh dari populasi Indonesia berusia 28.6
tahun lebih dan separuhnya lagi berumur di
bawah 28.6 tahun (Indonesia-Investments,
2017). Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa
separuh dari populasi Indonesia berada dalam
masa aktif mereka di dunia kerja.

3.

Meningkatnya kelas ekonomi menengah
di Indonesia, seperti yang diulas dalam
BCG Population and Household Expenditure
Database (2012), penduduk Indonesia yang
berada dalam kelas ekonomi menengah akan
mencapai 68.2 juta di tahun 2020. Di Asia
Tenggara populasi kelas ekonomi menengah
Indonesia adalah yang terbesar sejak
tahun 2010, kemudian disusul oleh negara
Filipina,Vietnam,Thailand dan Malaysia.

“Kedepannya, generasi millennial akan menghindari tipe
pekerjaan yang bersifat rutinitas, monoton dan tidak
memberikan nilai tambah. Di saat yang bersamaan, kegiatan ini
tetap harus dijalankan dalam suatu perusahaan sebagai bagian
dari proses operasional”
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Sumber: EY point of view towards Robotics Process Automation definition, 2016

Hal ini memberikan sinyal kepada kita bahwa Indonesia
akan dipenuhi oleh generasi pekerja yang kedepannya
akan membutuhkan gaya dan jenis pekerjaan yang
berbeda dibanding dengan generasi sebelumnya.
Setiap organisasi harus mulai berbenah untuk dapat
mengadopsi kebutuhan ini dan dapat menyerap tenaga
kerja yang berkualitas tinggi dari generasi ini.

Di saat semua generasi millennial membutuhkan jenis
pekerjaan yang berbeda dan memiliki nilai tambah,
perusahaan tidak dapat mengelakkan kebutuhan
untuk tetap menjalankan aktifitas yang bersifat rutin
dan administratif. Oleh karena itu, diperlukan suatu
solusi agar kegiatan ini tetap bisa dijalankan dengan
sedikit ketergantungan terhadap sumber daya manusia.

Dua hal yang harus diperhatikan untuk dapat
mengakomodir kebutuhan generasi millennial:

Di sinilah teknologi yang bernama Robotic Process
Automation (RPA) dapat menjadi solusi bagi setiap
perusahaan untuk tetap melakukan jenis pekerjaan
tersebut.

1.

2.

Mengedepankan jenis pekerjaan yang
memberi nilai tambah: Generasi millennial
akan lebih menghargai jenis pekerjaan yang
memberikan dampak positif secara langsung
terhadap perusahaan tempat mereka bekerja.
Mereka tidak akan bertahan lama di sebuah
perusahaan apabila mereka tidak merasa bisa
berkontribusi secara positif ke perusahaan
tersebut.
Menciptakan jenis pekerjaan yang lebih
dinamis: Generasi millennial akan sulit
menghargai suatu pekerjaan yang bersifat
monoton dan konstan, mereka membutuhkan
suatu hal yang dinamis dan dapat selalu
memberikan tantangan yang menarik untuk
mereka lakukan.
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Perusahaan yang berhasil menerapkan RPA dengan
baik akan dapat tetap menjalankan proses operasional
yang bersifat rutinitas dan memberikan pekerjaan yang
memiliki nilai tambah kepada para pegawainya.
Nilai tambah yang akan didapat oleh perusahaan dalam
mengadopsi RPA adalah:
1. Mengurangi beban biaya operasional: RPA bukan
seperti implementasi sistem pada umumnya yang
membutuhkan waktu dan effort yang besar. RPA adalah
proses untuk melakukan rutinitas manusia menjadi
suatu proses yang dilakukan secara otomatis. Hal ini
akan berdampak signifikan dari sisi penekanan biaya
yang dikeluarkan baik dari sisi implementasi sistem

Sumber: EY point of view towards the application of RPA, 2016

yang lebih mutakhir maupun banyaknya tenaga yang
dibutuhkan apabila dilakukan secara manual.
2. Meningkatkan produktivitas: Proses RPA dapat
memperpendek waktu yang dibutuhkan oleh manusia
untuk menyelesaikan pekerjaan operasionalnya secara
signifikan. Selain dari itu, RPA dapat juga dijalankan
selama 24/7 yang sebelumnya hanya dapat dilakukan
oleh manusia dengan menggunakan 3-shift kerja.
3. Meningkatkan kualitas dan akurasi: RPA merupakan
suatu proses otomasi dari suatu hal yang sudah baku
dan terstruktur. RPA akan terus melakukan hal secara
konsisten dan tidak dinamis. Hal ini akan meningkatkan
akurasi hasil pekerjaan dan meningkatkan kualitas
terutama bila berhubungan dengan kegiatan input data.
Teknologi inilah yang akan dapat memberikan jawaban
atas tantangan dimana era generasi millennial akan
lebih fokus untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat
dinamis dan memberikan nilai tambah. Di saat yang
bersamaan, penurunan biaya, peningkatan kualitas
pekerjaan dan produktivitas bisa didapat dalam
waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan
implementasi sistem terintegrasi pada umumnya.
Ada beberapa pandangan yang menilai bahwa RPA
akan mengambil alih pekerjaan manusia kedepannya
seperti yang diulas di buku Rise of the Robots:

Technology and the Threat of a Jobless Future yang
dipublikasikan pada tahun 2015. Namun, pandangan
sebaliknya yang dapat kita lihat bahwa RPA akan
membantu membuat manusia menjadi tidak seperti
robot yang melakukan proses rutinitas berulang
yang melelahkan dan mengembalikan manusia pada
harfiahnya, yaitu berkontribusi secara pikiran melalui
ide, inovasi dan kreativitas.

“RPA akan
membantu
manusia kembali
ke harfiahnya untuk
melakukan kontribusi
secara pikiran
melalui ide, inovasi
dan kreativitas”
*Tulisan dalam artikel ini adalah murni pandangan
penulis dan tidak mencerminkan pandangan dari
organisasi EY Global ataupun anggotanya.
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Meski implementasi big
data dan analytics selalu
menjadi prioritas utama
CIO dalam beberapa
tahun terakhir, namun
soal kecepatan dalam
mengkonversi data
menjadi insights dan
strategi bisnis masih
menjadi tantangan para
pengambil keputusan.
Inilah yang menjadi
penyebab kebutuhan
akan machine learning
mengemuka.

Di sepanjang tahun 2016, kita telah menyaksikan
bagaimana big data dan analytics masih menjadi
topik terhangat di lingkungan bisnis di Asia
Pasifik, termasuk Indonesia. Hal tersebut didasari
oleh makin banyaknya bisnis yang merasakan
pentingnya teknologi itu dalam strategi bisnis.
Menurut survei dari IDG bertajuk “Data & Analytics
2016”, yang melibatkan 724 responden dari
kalangan pembuat keputusan dalam bidang TI dan
terlibat langsung dalam inisiatif big data di berbagai
penjuru kawasan Asia Pasifik, tren tersebut akan
terus berlanjut dan berkembang di tahun-tahun
mendatang.
Responden dalam survei itu mengatakan bahwa
implementasi big data dan analytics didorong
oleh keyakinan mereka akan pentingnya data bagi
bisnis untuk membuka berbagai peluang bisnis
dan pendapatan baru dalam satu hingga tiga tahun
ke depan. Selain itu mereka juga mengungkapkan
tujuan utama mereka melakukan inisiatif itu adalah
untuk meningkatkan hubungan pelanggan, fokus
perusahaan pada data, dan mengubah cara mereka
berbisnis.
Di sisi lain hal itu juga membuka mata kita, bahwa
bisnis di Asia Pasifik, termasuk di Indonesia, kini
telah mulai mengarah pada pemanfaatan data
secara lebih luas untuk menunjang bisnis - insights
driven business, mengingat praktek-praktek bisnis
secara tradisional, kini sudah tidak lagi cukup
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untuk membangun keunggulan kompetitif dan survive
secara berkelanjutan di era digital. Namun menjadi
insight driven business – perusahaan yang menjadikan
data sebagai pondasi dari setiap keputusan bisnis
yang diambil tidaklah mudah. Apalagi di masa ketika
semua telah terhubung (connected) seperti saat ini.
Untuk mengambil keputusan yang tepat perusahaan
tidak lagi bisa mengesampingkan kebutuhan pasarpelanggan dan tidak semata-mata mengikuti keinginan
perusahaan.
Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana mengelola
dan menyelaraskan data internal maupun ekternal
sehingga bisa memberikan nilai bagi bisnis secara
cepat dan efektif. Dengan jumlah data yang di simpan
perusahaan terus meningkat baik secara volume,
velocity, dan variety menuntut metode dan pendekatan
baru untuk melakukan analisis data yang sangat
kompleks, dan solusi big data dan analytics tradisional
tidak mampu menanganinya. Disinilah kemampuan
machine learning diperlukan, untuk disertakan dalam
solusi big data dan analytics yang telah ada.

Adopsi Machine Learning,
Mampukan Bisnis Optimalkan Data

Machine learning merupakan teknologi yang membuat
komputer mampu belajar dari data yang di inputs
dan outputs-nya. Tanpa adanya data, komputer tidak
akan bisa belajar apa-apa. Dengan kata lain semua
pengetahuan machine learning pasti akan melibatkan

insight
data. Data bisa saja sama, akan tetapi algoritma dan pendekatannya
berbeda-beda untuk mendapatkan hasil yang optimal.

mengkonversi data dan memperoleh insights dari data yang
mereka simpan.

Machine learning sebenarnya bukanlah hal baru dalam lanskap
ilmu komputer. Namun sebagai teknologi untuk pengolahan data,
positioning machine learning selama ini tidak dibedakan dari
teknologi sejenis seperti predictive analytics dan data mining untuk
pattern recognition. Tetapi mulai tahun ini berbeda. Awal 2017 ini,
firma riset Gartner mulai memposisikan machine learning dalam
segmen baru secara mandiri melalui publikasi Magic Quadrant for
Data Science Platform, dengan vendor-vendor seperti pada grafik
berikut ini:

Hal tersebut dilihat dari tren pemanfaatan machine learning yang
kian meluas dari mulai untuk meningkatkan keamanan siber,
optimalisasi self-driving car, optimalisasi reveneu, identifikasi
mitra bisnis, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan dan
optimalisasi konsumsi daya, mendorong peningkatan penjualan
dan pemasaran, hingga peningkatan layanan pelanggan.

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-3TKD8OH&ct=170215&st=sb

Sementara itu, dalam salah satu artikelnya yang dimuat majalah
Wired, Jorge Garcia, analis senior di bidang Business Intelligence
dan Data Management, dari Technology Evaluation Center
menyebutkan bahwa machine learning memiliki keunggulan
dibandingkan solusi big data dan analytics tradisional untuk
membantu perusahaan dalam siklus pengambilan keputusan
strategis karena:
-

Memiliki kapabilitas yang tidak dimiliki oleh solusi big
data & analytics seperti data mining dan predictive yang
memungkinkan perusahaan menjawab permasalahan
yang lebih kompleks, juga peningkatan presisi dalam
proses analisis data yang bervariasi dan jumlah besar.

-

Peningkatan dari sisi tingkat dukungan dalam
pengambilan keputusan dengan cara meningkatkan
kemampuan sistem untuk beradaptasi dalam pencarian
data dengan fitur-fitur seperti pendeteksian pattern,
hingga pengidentifikasian korelasi data.

-

Dilengkapi kapabilitas early detection salah satu
komponen yang sangat dibutuhkan perusahaan modern
yang ingin mengantisipasi atau mendeteksi tren-tren
dalam jangka pendek yang memiliki pengaruh pada
bisnis.

-

Memungkinkan proses yang membuat sistem mampu
membuat keputusan sendiri.

Dengan melihat berbagai keunggulan machice learning di atas,
tidak mengherankan jika industri semakin banyak yang meliriknya,
mengingat tantangan yang mereka hadapi, khususnya untuk

Sebagai gambaran untuk pemanfaatan machine learning dengan
tujuan untuk meningkatkan keamanan data, kita bisa melihat dari
praktek yang dilakukan oleh Partner, operator telekomunikasi di
Israel. Sejak dua tahun lalu, perusahaan telekomunikasi yang
sebelumnya bernama Orange ini telah menggunakan machine
learning untuk membantu perlindungan data perusahaan dan
pelanggan. Sebelumnya, sistem Information Detection System
(IDS) dan Security & Event Management (SIEM) menjadi andalan
untuk tugas itu. Tetapi dengan 800 alert yang dihasilkan IDS setiap
harinya mereka merasa perlu menambahkan LightCyber Magna
sebuah sistem deteksi breach yang memanfaatkan machine
learning, untuk meningkatkan tim security dalam mengelola
berbagai aktivitas pelanggaran dan mencurigakan.
Sistem LightCyber Magna ini memiliki kemampuan memonitor
seluruh trafik yang datang dari dan berpindah antara PC dan
server sehingga bisa mengidentifikasi berbagai keanehan yang
terjadi dan meminimalkan terjadinya pembobolan. Terakhir sistem
ini mampu mendeteksi sebuah program (malicious code) dalam
sebuah file video yang telah di-download karyawan. Dan tim
security dengan segera memberikan peringatan kepada karyawan
tersebut sebelum program tersebut berhasil mencuri data-data
pelanggan maupun internal perusahaan.

Inovasi Digital Paling Bernilai

Manfaat machine learning dari studi kasus Partner di atas, menjadi
contoh kecil bagaimana machine learning telah memberikan
manfaat nyata bagi bisnis. Dalam sebuah laporannya bertajuk
“Machine Learning: Drives Business Benefits”, ISACA menyebut
machine learning sebagai salah satu inovasi digital yang paling
bernilai bagi bisnis. Hal ini disebabkan oleh karena machine
learning memungkinkan organisasi tidak hanya bisa menemukan
pattern dan tren dari analisis data yang jumlah besar dan
bervariasi, melainkan juga memungkinkan secara otomatis
menganalisanya, yang sebelumnya hanya bisa dilakukan manusia
secara manual. Selain itu sebut ISACA, machine learning juga
mampu belajar dari berbagai interaksi yang dilakukan bisnis dan
memberikan data-data berdasarkan respon yang masuk sehingga
para pengambil keputusan bisnis akan lebih yakin pada insights
yang dihasilkannya. Pada akhirnya dengan berbagai kelebihan
yang ditawarkan machine learning, perusahaan dimampukan
untuk membangun differensiasi dan personalisasi produk maupun
layanannya sebagai bagian dari upaya untuk membangun daya
saing berkelanjutan.
Data memang telah menjadi semacam minyak bagi bisnis. Duaduanya, sangat bernilai, tetapi baru bisa memberikan manfaat jika
sudah diolah. Jika minyak akan memberi manfaat setelah menjadi
bahan bakar, plastik, atau produk-produk kimia lainnya, data
baru berguna setelah diolah, dianalisa dan memperoleh insights.
Karena itulah bisnis membutuhkan machine learning.
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J

ika kita melihat lebih spesifik kondisi di
Indonesia, saat ini Indonesia merupakan
salah
satu negara dengan ancaman terhadap
keamanan IT terbesar di dunia. Akamai, yaitu sebuah
perusahaan yang menangani 15%-30% lalu-lintas
Internet dunia pada laporan tahun 2015nya, menyebut
Indonesia selalu menempati peringkat 10 besar (Top
10) sebagai negara dengan sumber serangan. Yang
terbaru, Microsoft pada laporannya Microsoft Asia
News Center, 2016), menyebut Indonesia menempati
urutan kedua di Asia Pasifik untuk banyaknya malware
yang menjangkiti komputer. Fakta ini tentunya menjadi
alasan yang sangat valid bagi perusahaan di Indonesia
yang menggunakan IT khususnya Internet, untuk
memberikan perhatian lebih kepada keamanan IT.
Salah satu penyebab makin masif nya
serangan terhadap IT saat ini adalah karena tren dari
serangan yang semakin kompleks. Seiring waktu,
timbul serangan dengan teknik, jenis maupun varian
yang baru. Bahkan pada beberapa laporan disebutkan
bahwa tenyata insiden akan keamanan informasi
meningkat dari tahun ke tahun meskipun investasi
terhadap teknologi keamanan IT juga meningkat.
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Gartner menyebut pertumbuhan belanja terkait dengan
keamanan IT dari tahun 2013 hingga 2019 meningkat
7.9% per tahunnya. Angka ini jauh di atas pertumbuhan
belanja dari semua IT yang hanya sebesar 0.5% per
tahunnya.
Persoalannya, kemampuan pemblokiran
dan pencegahan yang ada saat ini dianggap tidak
cukup untuk melindungi dari serangan yang bersifat
kompleks, canggih dan termotivasi. Oleh karena itu,
penanganan keamanan IT secara tradisional tidak
lagi cukup untuk menangani berbagai serangan
ini dan dibutuhkan mekanisme yang mendukung
pengawasan berkelanjutan serta bertanggung jawab
terhadap proses proteksi terhadap ancaman secara
berkelanjutan juga. Diperlukan cara dan inisiatif baru,
yang dapat melindungi perusahaan dari berbagai
serangan secara lebih komprehensif.
Gartner menyarankan untuk membangun Security
Operation Center yang mendukung pengawasan secara
berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk proses
perlindungan terhadap ancaman yang berkelanjutan.

Security Operation
Center (SOC)

Karakteristik Security
Operation Center

Security Operation Center (SOC) adalah
salah satu komponen pendukung keamanan IT dalam
sebuah perusahaan. Lebih spesifik, Cyber SOC adalah
serangkaian aktifitas yang terdiri dari pengamanan
cyberspace, memonitor dan menganalisa ancaman dan
insiden, serta secara proaktif dan responsif melakukan
manajemen terhadap insiden. Secara fungsi, SOC
membantu perusahaan dalam melakukan identifikasi,
mengelola dan meremediasi terhadap serangan.
Singkatnya tujuan akhir dari SOC adalah untuk
meningkatkan postur keamanan IT dari perusahaan
dengan mendeteksi dan merespon ancaman dan
serangan sebelum berdampak pada bisnis

Dalam membangun SOC, perlu diperhatikan
3 komponen yang menjadi karakteristiknya, yaitu
Technology, People dan Process. Ketiga komponen
tersebut harus direncanakan dan dibuat dengan baik,
agar kinerja SOC menjadi optimal dalam menjalankan
fungsinya.

Technology
Dalam Hal Technology, Madani (2011) Security
Operation Center (SOC memaparkan 4 komponen
utama, yaitu:
•

Sensor, untuk mengumpulkan event dari
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berbagai sumber, termasuk network traffic.
Pada Server atau Operating System, sensor
dapat berupa Host IDS (Intrusion Detection
System), untuk mendeteksi adanya anomali
maupun serangan pada host tersebut. Pada
network, sensor ditempatkan sebagai Network
Tap maupun port mirror / span port, agar
traffic network dapat diambil untuk kemudian
diolah (untuk tujuan analisa) maupun disimpan
(untuk tujuan forensik).
•

Log Management, untuk mengumpulkan,
normalisasi dan menyimpan log. Perangkat ini
mendapatkan log yang dikirim dari perangkat
yang ada (Perangkat Security, Server, aplikasi,
dll). Log Management biasanya merupakan
bagian dari rangkaian perangkat SIEM
(Security Information Event Management).

•

Correlation Engine, untuk menganalisa
event yang ada. Semua Log yang ada harus
dapat dikorelasikan, sehingga kita bisa
mendapatkan ‘cerita’ yang utuh dari berbagai
perangkat yang ada. Contoh perangkat
Correlation Engine adalah SIEM.

•

Response System, untuk bereaksi terhadap
serangan dan kemungkinan insiden.

Komponen-komponen di atas berkolaborasi
dengan perangkat keamanan yang dimiliki oleh
perusahaan, seperti Firewall, IPS/IDS, Web Application
Firewall, End Point Security, dll. Sebagai contoh di
SOC Defenxor, kami juga membuat perangkat sendiri
berupa appliance dengan merk Defenxor, yang
terdiri dari berbagai fungsi di atas. Bahkan secara
keseluruhan, teknologi di SOC Defenxor selaras dengan
rekomendasi Gartner (Rochford & Macdonald, 2015)
embracing an adaptive security architecture to become
context-aware and intelligence-driven. Security leaders
should understand how intelligence-driven SOCs use
tools, processes and strategies to protect against
modern threats. Key Challenges Traditional security
operations centers: \u25a0 Rely primarily on prevention
technologies, and rule and signature-based detection
mechanisms that require prior knowledge of attacker
methods, both of which are insufficient to protect
against current threats. \u25a0 Treat intelligence (TI
mengenai “The Five Characteristics of an IntelligenceDriven Security Operations Center”. Selain 4 perangkat
teknologi diatas, kami juga menerapkan hal berikut
dalam teknologi yang kami miliki:
•

Penggunaan Threat Intelligence

•

Melakukan otomatisasi

•

Berburu serangan
perangkat jebakan
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dengan

People
Komponen kedua dalam SOC adalah
People, atau personil yang bekerja dalam SOC. Kita
harus mendefinisikan siapa yang bekerja dalam SOC
dan juga bagaimana kualifikasinya. Hal ini penting
agar SOC dijalankan oleh orang-orang yang tepat
dengan kemampuan yang cukup untuk menangani
serangan dan kemungkinan insiden. Personil dalam
SOC (biasa disebut Security Analyst), biasanya dibagi
menjadi beberapa level, tergantung dari seberapa
rumit serangan maupun kemungkinan insiden yang
ditangani. Analis Level 1 banyak bertindak untuk halhal terkait operasional dan menjalankan fungsi dasar
dari Log Management dan Correlation. Oleh karena itu,
selain kemampuan dasar IT, Network & Security, juga
disyaratkan untuk memiliki pengetahuan mengenai
perangkat Log Management dan Correlation yang
digunakan. Analis Level 2, bertindak untuk menangani
serangan yang membutuhkan analisa lebih lanjut,
dan memastikan apakah serangan sudah menjadi
insiden atau tidak. Di level ini, analis perlu memiliki
persyaratan seperti Level 1, ditambah kemampuan
untuk menganalisa serangan dan Forensik dasar.
Sementara Analis Level 3 melakukan investigasi,
forensik hingga penanganan terhadap serangan dan
insiden yang terjadi. Personil di level tertinggi analis ini
diharuskan memiliki kemampuan forensik tingkat lanjut,
serta mengetahui bagaimana menangani serangan dan
insiden.
Salah satu cara yang sering diadopsi untuk
menentukan kualifikasi adalah dengan sertifikasi.
Hal ini juga digunakan untuk melakukan standarisasi
kemampuan dari personil yang ada, selain kemampuan
sehari-hari yang memang secara langsung dapat
dinilai. Untuk kualifikasi personil di SOC, kita dapat
memetakan menggunakan sertifikasi dari kemampuan
yang dibutuhkan. Sebagai contoh di Defenxor, kami
juga menerapkan 3 level analis dalam mengoperasikan
SOC dan menangani serangan pada pelanggan kami.
Selain menilai berdasarkan kemampuan operasional
sehari-hari, kami juga memetakan berdasarkan
sertifikasi terkait kualifikasi dari tugas masing-masing
personel. Matrix sertifikasi juga berguna untuk
membantu merencanakan materi training yang dapat
diambil analis, untuk naik ke level berikutnya.

menggunakan
Gambar 1. Contoh Kualifikasi Personil SOC di Defenxor

Process
Komponen berikutnya adalah Process atau
juga disebut prosedur. Tentunya setelah perusahaan
memiliki teknologi dan personil untuk menjalankan
SOC, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana SOC
tersebut dijalankan? Apa yang harus dilakukan jika
terjadi serangan dan bagaimana alur eskalasinya?
Lalu bagaimana melacak/tracking proses penanganan
serangan maupun insiden? Beretta (2013), maupun
Zimmerman (2014) memaparkan salah satu framework
yang dapat digunakan dalam SOC adalah alur OODA
(Observe, Orient, Decide & Action). OODA awalnya
merupakan konsep yang didesain sebagai acuan bagi
pilot pesawat tempur dalam menjalankan tugasnya.
Kini OODA juga banyak dipakai pada fungsi lainnya
seperti pada SOC dalam menangani serangan dan
insiden keamanan.
Tahapan pertama adalah Observe, dimana
SOC akan melihat dan mengamati semua data dan
informasi yang ada. Mulai dari data internal yang
dikumpulkan oleh perangkat manajemen log, Security&
Network sensor hingga tren serangan yang berasal
dari sumber eksternal. Setelah semua data di atas
diobservasi, lalu dimulai proses Orient, dimana data
yang ada diorientasikan berdasarkan kondisi yang telah
ditetapkan. Kondisi ini bisa berupa threshold event atau
serangan, data dari pengalaman sebelumnya, template
kebijakan keamanan di perusahaan atau bahkan kultur
perusahaan. Setelah diorientasikan, berdasarkan
proses sebelumnya, SOC dapat memutuskan (Decide)
klasifikasi kejadian, apakah kejadian normal, false
positive, serangan yang valid bahkan insiden, untuk
kemudian menetapkan langkah selanjutnya yang perlu
dilakukan. Langkah berikutnya adalah Action, dimana
SOC melakukan pelaporan maupun pencegahan/block
serangan yang ada, atau bahkan dilakukan prosedur
incident handling lanjutan.

Contoh sederhana dari alur OODA misalnya
terjadi serangan Brote Force Attack terhadap sebuah
Web Application, dimana hacker mencoba variasi
username & password untuk mendapatkan login yang
valid. Pada proses Observe, didapati ada 1000 kali
percobaan login yang gagal. Analis mengamati (Orient)
bahwa biasanya kondisi gagal login secara keseluruhan
perusahaan per hari tidak lebih dari 100 kali. Sehingga
diputuskan (Decide) bahwa memang terjadi percobaan
serangan terhadap salah satu Web Application.
Langkah berikutnya adalah menjalankan (Action)
prosedur pemeriksaan pada Web Application apakah
serangan tersebut berhasil atau tidak, dan dilakukan
langkah-langkah berikutnya terkait insiden. Salah satu
prosedur yang dapat dilakukan terkait insiden adalah
dengan mengadopsi panduan dari NIIST (Cichonski,
Millar, Grance, & Scarfone, 2012):

Gambar 3 NIST “Computer Security Handling Guide”

Selain proses penanganan serangan dan
insiden, yang tidak kalah penting adalah proses
penjadwalan personil yang bertugas, rotasi personil
yang bertugas di SOC selama 24x7, proses ticketing
hingga bagaimana menangani serangan yang
memerlukan waktu analisa lama ditangani oleh
beberapa personil secara estafet. Salah satu standar
dan acuan yang dapat digunakan adalah ISO 20000
mengenai IT Service Management. ISO 20000
dapat dijadikan acuan, karena pada dasarnya SOC

Gambar 2. Putaran OODA pada SOC (Baretta, 2013)
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memberikan layanan kepada perusahaan terkait
dengan operasional keamanan dari perusahaan
tersebut. Dengan menggunakan ISO 20000 sebagai
acuan, perusahaan dapat memastikan bahwa layanan
yang diberikan oleh SOC sesuai dengan standar dan
tujuan awal pembentukannya.

Dengan kerumitan implementasi SOC di
atas, apakah kita perlu untuk membangun SOC?
Zimmerman (2014)memberikan beberapa alternatif
dalam membangun SOC, yaitu:
1.

Jika perusahaan atau organisasi kita
adalah bagian dari organisasi yang
lebih besar (MNC atau lembaga
pemerintah lainnya), maka SOC
dapat di outsource ke lembaga yg
lebih tinggi. Sehingga SOC bisa
meng-cover area yang lebih luas,
dan oleh karena itu justifikasi menjadi
lebih baik.

2.

Mengintegrasikan SOC kedalam
fungsi yang sudah ada, seperti IT
Operation dan Network Operation
Control (NOC).

3.

Melimpahkan fungsi SOC kepihak
ketiga, dalam hal ini adalah
Managed Security Service Provider
(MSSP). Dengan skenario ini, kita
bisa mendapatkan benefit dari
SOC, tanpa harus menanggung
kerumitan dan mahalnya biaya dalam
membangun SOC.

Perlukah Membangun
Security Operation Center
sendiri?
SOC secara keseluruhan memiliki fungsi
strategis bagi perusahaan, yang ingin menangani
keamanannya secara lebih baik. Dengan semakin
kompleksnya serangan, serta tingginya kerugian
yang diakibatkan oleh serangan cyber, sudah barang
tentu SOC saat ini menjadi kebutuhan, terutama bagi
perusahaan yang amat bergantung pada pemanfaatan
IT. Pada beberapa kasus yang kami tangani, SOC
Defenxor dapat secara efektif menemukan insiden
yang kritis seperti Email Server yang sudah ditembus
(ada user penyerang setara admin), yang awalnya dari
kejadian yang sederhana (percobaan hacking yang
gagal ke website).
		
Dilain pihak, pembangunan SOC juga
membutuhkan penanganan yang serius dan sungguhsungguh. Pengalaman kami, faktor paling menantang
adalah pada komponen People & Process. Yaitu
bagaimana me-rekrut, melatih dan ‘mempertahankan’
orang yang memiliki kompetensi sesuai, untuk
kemudian menjalankan prosedur (Process) yang tepat.
Keuntungan dan tantangan dari membangun SOC,
dapat diilustrasikan dengan gambar gunung es di
bawah ini, di mana benefit yang terlihat di permukaan
harus juga diimbangi dengan tantangan yang terdapat
di bawah permukaan:

Alternatif Membangun
SOC : Managed
Security Service
Dibanding membangun SOC sendiri, dengan
berbagai kerumitannya, kita dapat memanfaatkan
jasa Managed Security Service (MSS). Gartner
mendefinisikan MSS sebagai “the remote monitoring
or management of IT security functions delivered via
shared services from remote security operations centers
(SOCs), not through personnel on-site”. Pada skenario
MSS, perusahaan seolah-olah memiliki fungsi SOC
yang dijalankan oleh pihak ketiga. Semua teknologi
dari SOC disediakan oleh penyedia MSS, juga analis
dan prosedur yang dijalankan. Personil Security di
perusahaan akan menerima laporan dan alert jika terjadi
serangan bahkan insiden yang perlu penanganan lebih
lanjut. Sehingga tim Security perusahaan dapat lebih
fokus menangani hal-hal yaang lebih strategis, karena
hal-hal yang sifatnya operasional dan deteksi sudah
dilakukan oleh penyedia MSS.

Gambar 4. Benefit dan Tantangan membangun SOC
Gambar 5. Contoh alur kerja MSSP di Defenxor
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Dari gambar di atas, terlihat bahwa sebagian
besar proses monitoring, detection dan verification
terhadap serangan hingga insiden ditangani oleh
penyedia MSS. Berdasarkan pengalaman kami,
sebenarnya proses inilah yang memakan waktu dan
energi paling banyak. Terutama jika ukuran perusahaan
yang besar dengan infrastruktur IT yang rumit, maka
serangan, log dan event yang perlu diverifikasi menjadi
sangat banyak. Sebagai contoh kasus nyata yang kami
alami di bawah ini, di mana dalam 4 bulan terdapat
sekitar 500 juta log dan 350 insiden. Proses monitoring,
detection dan verifikasi dari 500 juta menjadi 350 sudah
barang tentu adalah hal yang sangat menantang, jika
dilakukan sendiri oleh perusahaan.

Gambar 6. Contoh kasus nyata Monitoring, Detection & Verification di
Defenxor

Pada beberapa model, penyedia jasa ini juga
ikut menangani perubahan konfigurasi dari perangkat
Security yang dimiliki oleh pelanggan. Penyedia MSS
memiliki akses terhadap perangkat Security pelanggan,
dan dapat melakukan perubahan yang diperlukan jika
diperlukan dan diijinkan. Bahkan ada pula MSSP yang
juga menjual dan me-manage perangkat Security
tersebut dengan model OPEX. Sehingga pelanggan
membayar biaya langganan untuk MSS dan ‘rental’
perangkat.

Kriteria Memilih Managed
Security Service Provider
Dengan semakin banyaknya MSSP yang
ada, diperlukan referensi tentang bagaimana memilih
MSSP yang sesuai dengan kebutuhan kita. MSSP
sendiri bukanlah bisnis baru, Gartner bahkan telah
merilis Magic Quadrant sejak tahun 2015 untuk MSSP
ini. Berdasarkan referensi dari Gartner dan beberapa
sumber lainnya (Nathans, 2015; Zimmerman, 2014)
berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan
dalam memilih MSSP:
•

Lokasi. Apakah lokasi MSSP berada di
Indonesia atau luar negeri? Hal ini terkait
dengan kemudahan kounikasi dan kecepatan
reaksi jika dibutuhkan on-site.

•

Reputasi. Apakah MSSP sudah memiliki
reputasi yang baik? Berapa banyak pelanggan
yg saat ini dilayani? Apakah didukung/back-up
oleh perusahaan besar? Bagaimana posisinya
di Gartner Magic Quadrant misalnya.

•

Data dan Log pelanggan. Apakah log
perusahaan ‘dikirim’ ke cloud atau datacenter
MSSP, atau diolah pada lingkungan
pelanggan? Hal ini penting terkait dengan
privacy dan regulatory compliance pada
industri tertentu (Data tidak boleh keluar dari
Indonesia).

•

Teknologi. Teknologi apa yang disediakan
oleh MSSP? Apakah semua teknologi yang
menjadi karakteristik SOC dimiliki? Hal ini
berguna untuk memastikan sejauh mana
layanan yang diberikan dan bagaimana
mereka men-deliver layanan tersebut.

•

People. Berapa banyak orang yang stand-by
di SOC? Bagaimana kualifikasi mereka dan
bagaimana profilnya? Hal ini penting, karena
analisa terkait serangan bahkan insiden amat
tergantung dari orang yang ada di SOC dari
penyedia MSS.

•

Process. Perlu diketahui, standar apa yang
dijadikan oleh MSSP dalam menjalankan
bisnisnya.
Saat
ini
memang
belum
terdapat standarisasi untuk layanan MSSP
maupun SOC, namun kita dapat melihat
juga menggunakan standar lainnya yang
mendukung. Seperti ISO 27001, untuk
memastikan MSSP dan SOC yang mereka
miliki sesuai dengan standar Keamanan
Informasi.

Dengan semakin pentingnya peran IT bagi perusahaan,
maka diperlukan cara-cara baru untuk memastikan
Keamanan IT sesuai dengan standar yang dapat
diterima. Security Operation Center (SOC) terbukti
merupakan salah satu cara agar perusahaan dapat
meningkatkan kondisi keamanan ITnya, ketingkat yang
lebih baik. Dengan kompleksnya implementasi SOC,
Managed Security Service (MSS) menjadi alternatif yang
paling visible bagi perusahaan, untuk mendapatkan
benefit dari SOC. Sehingga dalam memilih penyedia
MSS, perusahaan perlu memiliki kriteria tertentu yang
dapat dijadikan acuan pemilihan.

*Kandidat Doktor pada bidang Strategic Management,
dengan fokus penelitian pada peran IT Security bagi
keunggulan kompetitif perusahaan & Direktur Defenxor,
perusahaan yang fokus pada penyediaan solusi Keamanan
IT bagi pelanggan. toto.atmojo@defenxor.com
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S

uburnya hoax dan
penyebarannya
yang semakin masif, terutama
menjelang hajatan pemilihan
gubernur di berbagai daerah tahun
ini memang menjadi masalah
tersendiri. Persoalannya menjadi
makin rumit karena minat baca
masyarakat Indonesia masih sangat
rendah. Hasil studi “Most Littered
Nation In the World” yang
diungkapkan oleh Central
Connecticut State Univesity pada
Maret 2016 lalu mengungkapkan
bahwa minat baca di
Indonesia itu
menduduki
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peringkat ke-60 dari 61 negara yang diteliti
dengan skor penilaian hanya 0,001! Artinya
dari setiap 1000 warga hanya satu orang yang
mau membaca secara serius. Padahal dalam
urusan ‘ngetweet’ dan posting berita di kanalkanal sosial media, penduduk Indonesia dikenal
sebagai salah satu yang paling aktif di dunia.
Inilah yang menurut berbagai kalangan menjadi
pupuk untuk suburnya hoax dan penyebarannya.
Pemerintah hingga para penggiat sosial media
saat ini sedang giat menggelar kampanye
ke berbagai kalangan yang diharapkan bisa
menyetop berkembangnya hoax. Namun bagi
Faris Muhammad Hanif dan Bayu, ada satu
segmen masyarakat yang perlu mendapatkan
perhatian lebih dalam memerangi hoax, yaitu
generasi millenial. “ Minat baca mereka rendah
namun sangat aktif di sosial media ,” ungkap
Faris dan Bayu.
Hal itulah yang mendorong Faris dan Bayu
Baskoro Febianto untuk mendirikan Shortir
(shortir.com). Pada dasarnya, Shortir adalah
aplikasi baca berita yang membantu pembaca
untuk menikmati berita dari berbagai media
masa secara lebih cepat dan mudah. Namun
berbeda dengan aplikasi atau situs berita
agregator, Shortir tidak sekedar menampilkan
berita utuh seperti situs aslinya. Shortir

melakukan validasi kebenaran dan keaslian
berita dan kemudian merangkumnya menjadi
berita dalam 60 kata.
Dengan konsep itu, Shortir sesungguhnya
menawarkan keuntungan kedua belah pihak.
Bagi para millenial yang menjadi target
pembacanya, Shortir menawarkan kemudahan
akses berita terkini dari berbagai media yang
kredibel. Untuk mendapatkannya cukup
mengunduh aplikasi Shortir dan selanjutnya
mereka tinggal memilih berita yang ingin
diketahuinya.
Di sisi perusahaan media mereka dapat
menjangkau kalangan pembaca yang lebih
luas, khususnya generasi millenial secara
lebih efisien. Agar generasi millenial tertarik
mengakses berita yang ditampilkannya mereka
cukup menjadi mitra Shortir. Selanjutnya Shortir
punya kewajiban untuk merangkum berbagai
berita yang dimuat mitra medianya untuk
disajikan pada pembaca. Dan pada bagian akhir
setiap berita yang ditampilkannya, Shortir akan
mencantumkan tautan berita dari situs aslinya.
Sehingga jika pembaca ingin membaca berita
dalam versi yang lebih panjang bisa dengan
mudah meng-klik tautan itu.
Perusahaan media bahkan bisa berhemat dan
memiliki kesempatan untuk mendapatkan
sumber pendapat iklan yang baru melalui
‘sharing profit’. “ Memang belum untuk saat

ini karena Shortir masih baru. Tetapi ke depan
tidak tertutup kemungkinan itu, karena Shortir
juga termasuk media yang nantinya akan
mencari pendapatan dari iklan,” kata Faris.

Pengalaman Sendiri
Ide untuk mendirikan Shortir bisa dikatakan
muncul dari pain point Faris dan Bayu baik
secara personal maupun pengamatan di
lingkungan
kampusnya.
Mereka
malas
membaca berita dari berbagai media, sehingga
seringkali tertinggal berbagai isu dan informasi
yang menjadi perhatian masyarakat. “Penulisan
berita di semua media masih terlalu panjang
dan bertele-tele bagi kami yang memiliki
banyak tugas dari kampus. Munculnya hoax
menambah rasa malas itu, karena kami menjadi
bingung mana berita yang benar mana yang
palsu,”ungkap Bayu menyebut alasan kenapa
ia dan rekan-rekannya malas membaca berita.
Karena itu untuk ikut memberi kontribusi nyata
memerangi hoax, mereka pun mulai mencari
solusi baca berita yang lebih cocok untuk
menjawab pain point itu. Mereka menemukan
solusi seperti itu di India, tetapi belum ada di
Indonesia. Pada September 2016 bersama
empat orang teman lainnya, Faris dan Bayu
pun mulai merintis pendirian Shortir, namun
saat itu dinamai Jurnal. Baru saat live, Januari
2017 mereka menggunakan nama Shortir.
“Nama itu kami ubah karena interface-nya juga
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berubah total. Sampel Jurnal dengan
tampilan semua halaman berisi berita tidak
mendapat respon yang baik. Untuk itulah
kami mengubah dan menyempurnakannya
hingga tampilannya menjadi seperti Shortir
di versi web maupun android saat ini,” kata
Faris.
Meski menawarkan kelebihan dibandingkan
dengan aplikasi baca berita yang sudah
lebih dulu ada, menurut Faris tantangan
terbesar Shortir bukan di situ. Tantangan
utama Shortir lebih pada belum banyak
stakeholder yang menyadari keberadaan
aplikasi semacam ini. “Sekarang ini kita
masih beranggapan agregator berita
adalah seperti yang ada selama ini, karena
memang semuanya seperti itu. Baru ketika
diperkenalkan dan melihat Shortir, mereka
menyadari bahwa konsep baru ini lebih
menawarkan kemudahan dan kecepatan
untuk selalu up to date,” kata Faris.
Meski begitu, Shortir saat ini sudah bisa
menggaet 7 perusahaan media online untuk
menjadi mitranya. “Untuk mengajak media
mau menjadi mitra Shortir memang tidak
mudah, apalagi media yang menjadi bagian
dari sebuah grup besar,” ungkap Bayu.
Untuk menjamin kredibilitas berita yang
Shortir mengaku sangat selektif memilih
media untuk menjadi mitra. Namun, karena
belum ada kriteria pasti terkait mana media
yang kredibel atau sebaliknya, menurut
Bayu, dalam pemilihan media partner
menetapkan kriteria tersendiri. “Kami
hanya ingin membangun kemitraan dengan
media yang sudah memiliki badan hukum,
tergabung dengan grup besar hingga telah
berdiri sejak lama,” tambah Bayu.
Karena itulah Shortir berharap rencana
Dewan Pers untuk melakukan verifikasi
media masa terus dilakukan.” Setidaknya
kami memiliki panduan dalam mencari
media partner yang tahun ini kami
targetkan untuk menggandeng 10 Media
Partner baru,” tambah Bayu.
Dengan 7 media partner yang ada saat
ini, memang masih jauh dari kata ideal
buat Shortir. Pasalnya, sebagai media
mereka dituntut untuk bisa menyajikan
informasi dengan cepat dan beraneka
ragam. “Setidaknya dalam setiap 5 menit,
kami harus menayangkan berita baru dan
dengan media partner yang ada saat ini
tentu saja jauh dari cukup,” kata Faris.
Untuk mengatasi masalah tersebut Shortir
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merekrut awak redaksi sendiri. Selain
itu mereka juga itu kami juga merekrut
para shorter-pembaca Shortir untuk aktif
meliput berita. “Saat ini sudah ada sekitar
300 shorter yang aktif menulis. Jika hasil
tulisan mereka menurut redaksi layak
muat, para shorter ini akan mendapatkan.
Untuk setiap tulisan yang ditayangan,
Shorter akan mendapatkan 50 poin. Poin
yang terkumpul bisa ditukarkan dengan
uang sebesar Rp 100 ribu untuk setiap
5000 poin yang merupakan jumlah minimal
poin untuk bisa ditukar,” Kata Faris.

Rencana ke Depan
Saat berbicara tentang prioritas Shortir
untuk rencananya di masa depan,
dengan lugas Fariz dan Bayu menjawab:
meningkatkan jumlah pembaca atau
pengunduh aplikasi. “Kami ingin jumlah
pen-download aplikasi Shortir semakin
banyak dulu, kemudian mencari funding
untuk rencana ke depan lebih jauh,”
ungkap Fariz. Upaya itu sudah mulai
dengan memperkenalkan diri kepada
sejumlah perusahaan venture capital yang
ada di Jakarta. “Shortir ini merupakan
media yang tepat untuk mendorong literasi
digital di kalangan millenial sekaligus
sarana untuk memerangi hoax,” kata Bayu.
Memang tidak mudah untuk mewujudkan
rencana di masa depan itu, namun Fariz
yakin momentumnya tepat. Belum lama ini,
Shortir bertemu dengan sejumlah ventura
untuk memperkenalkan diri. Hampir
semua ventura menyambut baik konsep
yang media yang ditawarkan oleh Shortir.
“Mereka memberikan tantangan untuk
bisa menarik 100 ribu pengunduh aplikasi
Shortir. Jika itu bisa terealisasi, kembalilah
ke sini dan mari kita membicarakan bisnis,”
ungkap Faris dengan mengutip apa yang
disampaikan sejumlah ventura.
Selain itu pada awal Februari lalu,
mereka diundang oleh Dewan Pers untuk
menghadiri puncak acara Hari Pers
Nasional 2017 yang dilangsungkan di
Ambon. “Ketua Dewan Pers menyambut
baik kehadiran Shortir dan memfasilitasi
kami untuk berkenalan dengan ‘bos-bos’
media besar dan melakukan penjajagan
melakukan kerjasama,” ungkap Faris.
Berbekal itu, Faris pun yakin Shortir akan
diterima semua stakeholder di masa yang
akan datang.
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