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LEARNING OUTCOMES

1. Jelaskan jaringan data, masalah kualitas layanan (QOS) mereka,
dan bagaimana alamat IP dan fungsi API. Identifikasi peluang untuk
menerapkan perangkat jaringan untuk meningkatkan efisiensi
operasional dan model bisnis.

2. Jelaskan jaringan 3G dan 4G nirkabel, infrastruktur jaringan mobile,
dan bagaimana mereka mendukung produktivitas pekerja, operasi
bisnis, dan strategi.

3. Evaluasi peningkatan kinerja dari kolaborasi virtual dan teknologi
komunikasi, dan jelaskan bagaimana mereka mendukung kerja
kelompok.

4. Jelaskan bagaimana perusahaan dapat berkontribusi terhadap
keberlanjutan, dan tantangan hijau, sosial, dan etika terkait dengan
penggunaan dan pengoperasian jaringan TI.



PENDAHULUAN

 Teknologi dasar yang memungkinkan komunikasi global adalah Protokol

Internet, atau IP. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan memiliki

alamat IP unik yang memungkinkannya mengirim dan menerima file.

 File dipecah menjadi blok yang dikenal sebagai paket untuk ditransmisikan

melalui jaringan ke tujuan mereka, yang juga memiliki alamat IP yang unik.

 Sebagian besar jaringan menggunakan IP Versi 4 (IPv4). Pada April 2014,

ARIN, kelompok yang mengawasi alamat Internet, melaporkan bahwa

alamat IPv4 hampir habis — membuatnya mendesak bahwa perusahaan

pindah ke IPv6 yang lebih baru (Gambar 4.1). Perusahaan perlu

mempersiapkan protokol 128-bit karena beralih dari IPv4 ke IPv6 bukan hal

sepele.



GAMBAR 4.1

Gambar 4.1 Alamat IPv4 memiliki 4 kelompok dengan empat karakter

alfanumerik, yang memungkinkan 232 atau sekitar 4,3 miliar alamat IP unik.

Alamat IPv6 memiliki 8 grup alfanumerik, yang memungkinkan untuk 2128,

atau 340 triliun, triliun, triliun alamat. IPv6 menawarkan juga peningkatan

kualitas layanan yang dibutuhkan oleh video, game interaktif, dan e-

commerce terbaru.



CONT…

 Internet Protocol (IP) adalah metode pengiriman data dari satu perangkat

ke perangkat lainnya melalui jaringan.

 IP address. Setiap perangkat yang berkomunikasi dengan jaringan harus

memiliki alamat IP pengenal yang unik. Alamat IP sebanding dengan nomor

telepon atau alamat rumah.

 IP Versi 4 (IPv4) telah menjadi protokol Internet selama lebih dari tiga

dekade, tetapi telah mencapai batas desainnya. Hal ini sulit untuk

dikonfigurasi, ia kehabisan ruang pengalamatan, dan tidak menyediakan

fitur untuk penomoran ulang situs untuk memungkinkan perubahan yang

mudah dari Internet Service Provider (ISP), di antara batasan-batasan

lainnya.



CASE 4.1 OPENING CASE
SONY BUILDS AN IPV6 NETWORK TO FORTIFY COMPETITIVE EDGE

SONY’S RAPID BUSINESS GROWTH

❑ Pada awal tahun 2000, Sony Corporation telah terlibat dalam merger dan akuisisi

strategis untuk memperkuat diri terhadap persaingan yang semakin ketat.

❑ Pada 2007, jaringan perusahaan Sony (jaringan internal) telah menjadi terlalu rumit

dan tidak mampu mendukung komunikasi, operasi, dan pertumbuhan bisnis lebih

lanjut.

❑ Jaringan perusahaan didasarkan pada IPv4. Keterbatasan serius adalah bahwa

jaringan IPv4 tidak dapat menyediakan kolaborasi waktu nyata di antara unit-unit

bisnis dan perusahaan-perusahaan grup.

❑ Upaya ekspansi terlalu lama karena struktur jaringan yang rumit, dan total biaya

kepemilikan (total cost of ownership-TCO) meningkat. Juga, sejumlah keterbatasan

teknis menghalangi komunikasi internal.



FIGURE 4.2 SONY CORPORATION OVERVIEW.

Sony Corporation

Brand

Peralatan dan layanan 

elektronik konsumen; musik, 

gambar, hiburan komputer.

Business Results

More versatile network Network

without communications 

constraints, supporting “One 

Sony” through information 

systems.

Global Reach

Sony bertujuan untuk

mempercepat kolaborasi global 

dan bisnis di seluruh unit bisnis

untuk mencapai tujuan "One 

Sony."

Network Solution

Jaringan Cisco Enterprise IPv6 

terintegrasi dengan jaringan

IPv4.



TABLE 4.1 OPENING CASE OVERVIEW

Company • Sony Corporation, Sony.com

Location • Berkantor pusat di Tokyo, Jepang. Lebih dari 700 situs jaringan total di

seluruh dunia.

Industries • Salah satu perusahaan elektronik dan hiburan konsumen terbesar di dunia, 

termasuk peralatan audio / video, semikonduktor, komputer, dan video 

games. Juga terlibat dalam produksi dan distribusi rekaman musik, film, dan

video.

Business 

challenges

• Perluasan jaringan membutuhkan terlalu banyak waktu karena kompleksitas

jaringan perusahaan.

• Jaringan TCO (total biaya kepemilikan) terus meningkat.

• Banyak kendala pada jaringan yang menghalangi komunikasi antar

perusahaan di Sony Group.

Network 

technology 

solution

• Mengintegrasikan jaringan IPv4 dengan solusi IPv6 baru dari Cisco. Jaringan IPv4 / IPv6

yang terintegrasi telah digunakan oleh Sony sebagai infrastruktur untuk pengembangan

produk baru dan kolaborasi enterprisewide.

• Sony juga meningkatkan switch Cisco di pusat data korporat, kampus, dan kantor

remote untuk menangani perdagangan IPv4 dan IPv6 bersamaan.



CONT…

NETWORK LIMITATIONS
❑ Banyak perusahaan Grup Sony telah berkembang secara mandiri — dan

memiliki jaringan independen.

❑ Perangkat yang terhubung ke jaringan independen menggunakan alamat IP

yang sama. Situasi itu sebanding dengan pengguna yang memiliki nomor

telepon duplikat — sehingga tidak mungkin mengetahui telepon mana yang

dipanggil. Juga, telepon dengan nomor yang sama tidak dapat saling

memanggil.

❑ Setelah jaringan ini terintegrasi, alamat IP duplikat menyebabkan konflik

trafficrouting. Routing konflik, pada gilirannya, menyebabkan masalah-

masalah berikut:

1. Pilihan komunikasi karyawan Sony sangat terbatas, yang merusak

produktivitas.

2. Berbagi file dan komunikasi real time tidak dimungkinkan.

3. Memperkenalkan layanan cloud sangat sulit dan memakan waktu.



CONT…

BUSINESS RESULTS

❑ Penggunaan IPv6 menghilangkan masalah alamat IP yang bertentangan,

yang memungkinkan karyawan Sony di semua divisi untuk memanfaatkan

manfaat produktivitas dari aplikasi kolaborasi real time. Peningkatan bisnis

lainnya adalah:

✓Fleksibilitas untuk meluncurkan bisnis baru dengan cepat

✓Mengurangi total cost of ownership (TCO0 jaringan perusahaan

✓Jaringan tanpa kendala komunikasi, mendukung “One Sony" melalui

sistem informasi



QUESTIONS

1. Mengapa IPv6 dapat menjadi masalah kelangsungan bisnis untuk

organisasi?

2. Jelaskan bagaimana jaringan perusahaan IPv4 Sony membatasi

produktivitas pekerjanya.

3. Masalah apa yang menyebabkan duplikasi alamat IP di Sony? Berikan

analogi.

4. Mengapa Sony harus menjalankan kedua protokol di jaringannya mengganti

IPv4 dengan IPv6?

5. Jelaskan manfaat strategis dari implementasi IPv6 Sony.

6. Lakukan penelitian untuk menentukan keakuratan prediksi ini: “Hari ini,

hampir semua yang ada di Internet dapat dijangkau melalui IPv4. Dalam

beberapa tahun, IPv4 dan IPv6 akan diperlukan untuk akses universal. ”



4.1 DATA NETWORKS, IP ADDRESSES, AND APIs

 Manajer sekarang perlu memahami sisi teknis jaringan, alamat IP, dan API

untuk membuat keputusan investasi cerdas yang berdampak pada operasi

dan posisi kompetitif. Usaha berjalan di jaringan — kabel dan mobile— dan

bergantung pada kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan jaringan

dan aplikasi lain.

 Jaringan berubah secara signifikan dengan beralih ke IPv6 dan

membangun jaringan 5G. 5G akan menawarkan keuntungan besar baik

dalam kecepatan maupun kapasitas melalui jaringan 4G yang ada —

bersama dengan peluang di operasi dan tingkat strategis.



CONT…

FUNDAMENTALS OF DATA NETWORKS

 Kapasitas dan kemampuan jaringan data memberikan peluang untuk

operasi yang lebih otomatis dan strategi bisnis baru. Komunikasi M2M

melalui jaringan nirkabel dan kabel mengotomatisasi operasi, misalnya,

dengan memicu tindakan seperti mengirim pesan atau menutup katup.

 Kecepatan pengiriman data tergantung pada bandwidth jaringan.

Karakteristik bandwidth ditunjukkan pada Gambar 4.3.

Bandwidth adalah kapasitas atau throughput per detik dari suatu jaringan.



FIGURE 4.3 NETWORK BANDWIDTH.

Bandwidth adalah kapasitas

komunikasi suatu jaringan.

Bandwidth adalah jumlah data yang

melewati koneksi jaringan dari

waktu ke waktu sebagaimana

diukur dalam bit per second (bps).

Transfer data sangat besar

mengurangi ketersediaan untuk

semua orang di jaringan.

Bandwidth digunakan di kedua

arah — untuk uploads and 

downloads.

Network speed tergantung pada

jumlah lalu lintas. Aliran data 

dengan cepat dan lancar ketika

volume lalu lintas di jaringan relatif

kecil dibandingkan dengan

kapasitasny



GAMBAR 4.4 EMPAT PENGGERAK LALU LINTAS MOBILE  GLOBAL 

HINGGA 2018.
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❑ PERMINTAAN TINGGI UNTUK JARINGAN KAPASITAS TINGGI

❑ FUNGSI DIDUKUNG OLEH JARINGAN BISNIS

❑ KUALITAS PELAYANAN



FIGURE 4.5 BASIC FUNCTIONS OF BUSINESS NETWORKS.

Communication

Menyediakan kapasitas yang cukup untuk

transmisi yang dihasilkan manusia dan

mesin. Penundaan membuat frustrasi, seperti

ketika file video besar dijeda selama

download menunggu paket tiba. Buffer 

berarti jaringan tidak dapat menangani

kecepatan saat video dikirimkan dan karena

itu berhenti untuk mengumpulkan paket.

Search

Mampu menempatkan data, kontrak, 

dokumen, spreadsheet, dan

pengetahuan lain dalam suatu

organisasi dengan mudah dan efisien.

Mobility

Menyediakan akses yang 

aman, tepercaya, dan

andal dari perangkat

mobile mana pun di

kecepatan download dan

upload yang memuaskan.

Relationships

Mengelola interaksi

dengan pelanggan, mitra

rantai suplai, pemegang

saham, karyawan, badan

pengatur, dan sebagainya.

Collaboration

Mendukung kerja tim

yang mungkin sinkron

atau asinkron; 

brainstorming; dan

berbagi pengetahuan dan

dokumen.



❑NETWORK TERMINOLOGY

Untuk dapat mengevaluasi jaringan dan faktor-faktor yang menentukan

fungsinya, Anda harus terbiasa dengan dasar-dasar jaringan berikut:

Bandwidth: Bandwidth tergantung pada protokol jaringan. Protokol nirkabel

umum adalah 802.11b. 802.11g, 802.11n, dan 802.16. Untuk analogi

bandwidth, pertimbangkan pipa yang digunakan untuk mengangkut air.

Semakin besar diameter pipa, semakin besar throughput (volume) air yang

mengalir melaluinya dan semakin cepat ditransfer melewatinya..

Protocol: Protokol adalah aturan dan standar yang mengatur bagaimana

perangkat pada data pertukaran jaringan dan “berbicara satu sama lain.”

Sebuah analogi adalah peraturan mengemudi negara — apakah mengemudi

di sisi kanan atau kiri jalan..

 TCP/IP: Protokol kontrol transmisi / protokol Internet (TCP / IP) adalah

protokol komunikasi dasar Internet. Protokol ini didukung oleh setiap sistem

operasi jaringan utama (OS) untuk memastikan bahwa semua perangkat di

Internet dapat berkomunikasi. Ini digunakan sebagai protokol komunikasi di

jaringan pribadi perusahaan untuk penggunaan internal..



 Fixed-line broadband: Menjelaskan koneksi internet kabel atau DSL..

Mobile broadband: Menjelaskan berbagai jenis akses Internet nirkabel

berkecepatan tinggi melalui modem portabel, telepon, atau perangkat lain..

3G: Jaringan 3G mendukung layanan multimedia dan broadband,

melakukannya melalui jarak yang lebih luas, dan dengan kecepatan yang

lebih cepat daripada generasi 1G dan 2G sebelumnya. Jaringan 3G memiliki

jangkauan yang jauh lebih besar karena mereka menggunakan koneksi

satelit besar ke menara telekomunikasi.

4G: standar jaringan seluler 4G memungkinkan transfer data lebih cepat.

Jaringan 4G adalah digital, atau IP, jaringan.



❑ 3G AND 4G

 4G memberikan rata-rata tingkat download realistis 3 Mbps atau lebih

tinggi (dibandingkan dengan tarif teoritis, yang jauh lebih tinggi).

Sebaliknya, jaringan 3G saat ini biasanya memberikan kecepatan download

rata-rata sekitar sepersepuluh dari tarif tersebut. Meskipun jaringan

individu, mulai dari 2G hingga 3G, dimulai secara terpisah dengan tujuan

mereka sendiri, segera mereka akan dikonversi ke jaringan 4G.



❑BUSINESS USES OF NEAR-FIELD COMMUNICATION

▪ Near-field communication (NFC) memungkinkan dua perangkat dalam jarak

dekat untuk membentuk saluran komunikasi dan mentransfer data melalui

gelombang radio. NFC adalah teknologi sadar-lokasi yang lebih aman

daripada teknologi nirkabel lainnya seperti Bluetooth dan Wi-Fi. Tidak

seperti RFID, NFC adalah alat komunikasi dua arah.

Gambar 4.7 Sistem Operasi umum mobile dan desktop. Setiap OS 

komputer menyediakan API untuk pemrogram. Mobile oss dirancang di

sekitar input layar sentuh.



❑APPLICATION PROGRAM INTERFACES AND OPERATING 

SYSTEMS

 Ketika pengembang perangkat lunak membuat aplikasi, mereka harus

menulis dan mengkompilasi kode untuk sistem operasi tertentu (OS).

Gambar 4.7 berisi daftar OS umum. Setiap OS berkomunikasi dengan

perangkat keras dengan caranya sendiri yang unik; setiap OS memiliki API

spesifik yang harus digunakan oleh programmer. Konsol video game dan

perangkat keras lainnya juga memiliki API yang menjalankan program

perangkat lunak.

 Application program interface (API). Interface adalah batas tempat dua

sistem terpisah bertemu. API menyediakan cara standar untuk berbagai hal,

seperti perangkat lunak, konten, atau situs web, untuk berbicara satu sama

lain dengan cara yang sama-sama mereka pahami tanpa pemrograman

ekstensif.



RANTAI NILAI API DALAM BISNIS

 API mengirimkan lebih dari separuh dari semua lalu lintas ke perusahaan

besar seperti Twitter dan eBay. API digunakan untuk mengakses aset bisnis,

seperti informasi pelanggan atau produk atau layanan, seperti yang

ditunjukkan pada Gambar 4.8.

 Pengembang IT menggunakan API untuk dengan cepat dan mudah

menghubungkan beragam data dan layanan satu sama lain. API dari

Google, Twitter, Amazon, Facebook, Accuweather, Sears, dan E * Trade

digunakan untuk membuat ribuan aplikasi. Misalnya, Google Maps API

adalah kumpulan API yang digunakan oleh pengembang untuk membuat

Google Maps khusus yang dapat diakses di browser Web atau perangkat

seluler.



TABLE 4.2 Business Benefits of APIs

API adalah saluran untuk pelanggan dan pasar baru: API memungkinkan mitra

menggunakan aset bisnis untuk memperluas jangkauan produk atau layanan

perusahaan kepada pelanggan dan pasar yang mungkin tidak dapat mereka akses

dengan mudah.

API mempromosikan inovasi: Melalui API, orang yang berkomitmen terhadap tantangan

atau masalah dapat menyelesaikannya sendiri.

API adalah cara yang lebih baik untuk mengatur TI: API mempromosikan inovasi dengan

mengizinkan semua orang di perusahaan untuk menggunakan aset masing-masing

tanpa penundaan.

API membuat jalur ke banyak Aplikasi: Aplikasi akan menjadi saluran penting dalam 10

tahun ke depan. Aplikasi didukung oleh API. Pengembang menggunakan API dan

kombinasi API untuk menciptakan pengalaman pengguna baru.

CONT…



FIGURE 4.8 API VALUE CHAIN IN BUSINESS.



QUESTIONS

1. Mengapa IPv6 menjadi semakin penting?

2. Apa itu alamat IP?

3. Apa itu bandwidth dan broadband?

4. Penjelasan singkat menjelaskan fungsi-fungsi dasar jaringan.

5. Apa perbedaan antara circuit switching dan packet switching?

6. Apa perbedaan antara 3G dan 4G?

7. Apa standar jaringan mobile?

8. Jelaskan Net neutrality debate.

9. Apa dua aplikasi NFC?

10.Apa manfaat dari API?



4.2 WIRELESS NETWORKS AND MOBILE 

INFRASTRUCTURE

 Dalam ekonomi global abad ke-21, jaringan nirkabel canggih adalah fondasi

tempat aktivitas ekonomi global berlangsung. Jaringan dan teknologi 3G

dan 4G saat ini memberikan landasan itu, menggerakkan seluruh

perekonomian. Agar setiap negara tetap kompetitif dan sejahtera, investasi

dan peningkatan teknologi ini harus terus ditingkatkan untuk memenuhi

permintaan.

 Lalu lintas data seluler global diperkirakan akan meningkat hampir 11 kali

lipat antara tahun 2013 dan 2018. Lalu lintas data seluler akan tumbuh

pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 61 persen

dari 2013 hingga 2018, mencapai 15,9 exabytes (EB) per bulan pada 2018,

menurut Cisco Visual Networking Index (VNI): Pembaruan Lalu Lintas Data

Seluler Global, 2013–2018.



❑PEMBANGUNAN STRATEGIS KEMAMPUAN MOBILE

❑ Perusahaan bergerak menjauh dari adopsi ad hoc perangkat mobile dan

infrastruktur jaringan ke rencana yang lebih strategis dari kemampuan

ponsel mereka.

❑ Karena teknologi yang membentuk infrastruktur bergerak berevolusi,

mengidentifikasi teknologi strategis dan menghindari investasi yang

terbuang memerlukan perencanaan dan peramalan yang lebih luas. Faktor

yang perlu dipertimbangkan adalah tuntutan jaringan multitasking

perangkat seluler, OS mobile yang lebih kuat, dan aplikasi mereka.



CONT…

Mobile Infrastructure

 Infrastruktur mobile terdiri dari integrasi

teknologi, perangkat lunak, dukungan,

tindakan keamanan, dan perangkat untuk

manajemen dan pengiriman komunikasi

nirkabel.



Figure 4.9 Overview of Wi-Fi.
1. Radio-access point

yang terhubung ke

Internet (atau melalui

router). Ini

menghasilkan dan

menerima gelombang

radio (hingga 400

kaki).

2. Beberapa perangkat

klien, dilengkapi

dengan cards PC,

menghasilkan dan

menerima gelombang

radio.

3. Router terhubung ke

Internet melalui kabel

atau modem DSL, atau

terhubung melalui

satelit.



CONT…

❑ Wi-Fi and Bluetooth

▪ Bluetooth adalah jarak dekat — hingga 100 meter atau 328 kaki —

teknologi komunikasi nirkabel yang ditemukan dalam miliaran perangkat,

seperti ponsel cerdas, komputer, peralatan medis, dan produk hiburan

rumah. Ketika dua perangkat berkemampuan Bluetooth terhubung satu

sama lain, ini disebut pasangan.

▪ Wi-Fi adalah cara standar komputer terhubung ke jaringan nirkabel.

Hampir semua komputer memiliki chip Wi-Fi internal yang

memungkinkan pengguna menemukan dan terhubung ke router nirkabel.

Router harus terhubung ke Internet untuk menyediakan akses Internet ke

perangkat yang terhubung.



❑WIRELESS WIDE AREA NETWORKS

❑ Ada tiga jenis jaringan seluler umum: wide area networks (WANs), WiMAX,

dan local area networks (LANs). WAN untuk komputasi mobile dikenal

sebagai jaringan area luas nirkabel (WWANs). Jangkauan WWAN tergantung

pada media transmisi dan generasi nirkabel, yang menentukan layanan

mana yang tersedia. Dua komponen infrastruktur nirkabel adalah LAN

nirkabel dan WiMAX.

❑ LANs

LAN nirkabel menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi untuk berkomunikasi antar

komputer, perangkat, atau node lain di jaringan. LAN nirkabel biasanya memperluas LAN

kabel yang ada dengan melampirkan AP nirkabel ke jaringan kabel.

❑ WiMAX

WiMAX broadband nirkabel mentransmisikan suara, data, dan video melalui sinyal radio

frekuensi tinggi ke bisnis, rumah, dan perangkat seluler. Ini dirancang untuk memotong

saluran telepon tradisional dan merupakan alternatif untuk kabel dan DSL. WiMAX

didasarkan pada standar IEEE 802.16 dan standar akses jaringan area metropolitan

(MAN). Jangkauannya adalah 20 hingga 30 mil dan tidak membutuhkan garis pandang

yang jelas untuk berfungsi. Gambar 4.10 menunjukkan komponen jaringan WiMAX / Wi-



FIGURE 4.10 WIMAX/WI-FI NETWORK.



QUESTIONS

1. Faktor apa yang berkontribusi terhadap mobilitas?

2. Mengapa perencanaan strategis jaringan seluler penting?

3. Bagaimana cara kerja Wi-Fi?

4. Apa itu WLAN?

5. Mengapa WiMAX penting?

6. Faktor apa yang harus dipertimbangkan ketika memilih

jaringan Mobile?



4.3 COLLABORATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES

 Sekarang, lebih dari sebelumnya, bisnis dilakukan melalui berbagi informasi

dan perencanaan kolaboratif. Kinerja bisnis bergantung pada jaringan data

broadband untuk komunikasi, mobilitas, dan kolaborasi. Sebagai contoh,

setelah Ford Motor Company mulai mengandalkan jaringan data UPS

Logistics Group untuk melacak jutaan mobil dan truk dan untuk

menganalisis setiap potensi masalah sebelum terjadi, Ford menyadari

penurunan $ 1 miliar dalam inventaris kendaraan dan pengurangan $ 125

juta dalam biaya persediaan tercatat setiap tahunnya. .



❑KOLABORASI VIRTUAL

❑ Bisnis terkemuka bergerak cepat untuk menyadari manfaat

dari kolaborasi virtual. Beberapa contoh muncul di bawah ini.

▪ Bisnis terkemuka bergerak cepat untuk menyadari manfaat dari

kolaborasi virtual.

▪ Beberapa contoh muncul di bawah ini.

▪ Berbagi Informasi Antara Pengecer dan Pemasoknya

▪ Retailer – Kolaborasi Pemasok: Asda Corporation

▪ Transportasi lebih rendah dan Biaya Persediaan dan Pengurangan Stok:

Unilever

▪ Pengurangan Waktu Pengembangan Produk



❑GROUP WORK AND DECISION PROCESSES

❑ Manajer dan staf terus membuat keputusan saat mereka mengembangkan

dan memproduksi produk, merencanakan strategi pemasaran media sosial,

membuat investasi keuangan dan TI, menentukan cara memenuhi mandat

kepatuhan, merancang perangkat lunak, dan sebagainya.

❑ Dengan desain atau default, proses kelompok muncul, disebut sebagai

dinamika kelompok, dan proses-proses tersebut dapat menjadi produktif

atau disfungsional.



CONT…

GROUP WORK AND DYNAMICS

Kerja kelompok bisa sangat rumit tergantung pada faktor-faktor berikut:

❑ Anggota kelompok dapat ditempatkan di tempat yang berbeda atau bekerja

pada waktu yang berbeda.

❑ Anggota kelompok dapat bekerja untuk organisasi yang sama atau berbeda.

❑ Data, informasi, atau pengetahuan yang diperlukan dapat ditemukan di

banyak sumber, beberapa di antaranya berada di luar organisasi.

Terlepas dari sejarah panjang dan manfaat kerja kolaboratif, kelompok tidak

selalu berhasil.



CONT…

Online Brainstorming di Cloud
 Ide-ide brainstorming tidak lagi terbatas pada ruangan penuh orang yang

menawarkan ide-ide mereka yang ditulis di papan tulis atau poster.

Perusahaan memilih alternatif — aplikasi brainstorming online, banyak di

antaranya berbasis cloud. Keuntungan adalah penghindaran biaya

perjalanan jika anggota secara geografis terpencar, yang sering membatasi

berapa banyak sesi yang dapat dipertahankan oleh perusahaan. Berikut ini

adalah dua contoh aplikasi brainstorming online:

 Evernote (evernote.com) adalah alat berbasis cloud yang membantu pengguna

mengumpulkan dan berbagi informasi, dan melakukan brainstorming ide. Salah

satu fungsinya adalah Sinkronisasi, yang membuat catatan Evernote selalu

diperbarui di komputer, ponsel, perangkat, dan Web pengguna. Lihat Gambar

4.11. Versi gratis Evernote tersedia untuk diunduh.



CONT…

 iMindmap Online, dari ThinkBuzan yang berbasis di Inggris (thinkbuzan.com),

mengandalkan pemetaan pikiran dan pendekatan terstruktur lainnya yang

terkenal untuk melakukan brainstorming.

iMindmap Online membantu merampingkan proses kerja, meminimalkan

informasi yang berlebihan, menghasilkan ide-ide baru, dan meningkatkan

inovasi.



❑INTRANET, EXTRANET, DAN VIRTUAL PRIVATE NETWORKS

❑ Intranet digunakan di dalam perusahaan untuk akses data, berbagi, dan

kolaborasi. Mereka adalah portal atau gerbang yang menyediakan

kemampuan penelusuran dan penelusuran yang mudah dan murah.

Perguruan tinggi dan universitas mengandalkan intranet untuk memberikan

layanan kepada mahasiswa dan fakultas. Menggunakan berbagi layar dan

alat groupware lainnya, intranet dapat mendukung kerja tim.

❑ Ekstranet adalah jaringan pribadi milik perusahaan yang dapat diakses dari

jarak jauh melalui Internet. Pengguna tipikal adalah pemasok, vendor,

mitra, atau pelanggan (Gambar 4.12). Pada dasarnya, extranet adalah

jaringan yang menghubungkan dua atau lebih perusahaan sehingga

mereka dapat membagi informasi dengan aman. Karena pengguna yang

diberi kewenangan secara remote mengakses konten dari server pusat,

ekstranet dapat secara drastis mengurangi ruang penyimpanan pada hard

drive individu.



CONT…

 Perhatian utama adalah keamanan transmisi yang dapat dicegat atau

dikompromikan. Salah satu solusinya adalah menggunakan virtual private

networks (VPNs), yang mengenkripsi paket-paket sebelum mereka

ditransfer melalui jaringan. VPN terdiri dari perangkat lunak enkripsi dan

perangkat keras yang mengenkripsi, mengirim, dan mendekripsi transmisi,

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.13. Sebagai akibatnya, alih-alih

menggunakan leased line untuk menciptakan koneksi fisik yang

berdedikasi, perusahaan dapat berinvestasi dalam teknologi VPN untuk

membuat koneksi virtual yang diarahkan melalui Internet dari jaringan

pribadi perusahaan ke situs remote atau karyawan. Ekstranet dapat mahal

untuk diterapkan dan dipelihara karena biaya perangkat keras, perangkat

lunak, dan pelatihan karyawan jika dihosting secara internal daripada oleh

application service provider (ASP).



FIGURE 4.12 EXAMPLE OF AN AT&T EXTRANET USED BY A 

CUSTOMER TO ACCESS ACCOUNT INFORMATION.



GAMBAR 4.13 VIRTUAL PRIVATE NETWORKS (VPNS) MEMBUAT

KONEKSI TERENKRIPSI KE JARINGAN PERUSAHAAN.



QUESTIONS

1. Mengapa kerja kelompok menantang?

2. Apa yang mungkin membatasi penggunaan brainstorming 

pribadi?

3. Bagaimana alat brainstorming online mengatasi batasan-

batasan itu?

4. Apa perbedaan antara intranet dan extranet?

5. Bagaimana Virtual Private Network (VPN) memberikan 

keamanan?



QUESTIONS

1. Mengapa kerja kelompok menantang?

2. Apa yang mungkin membatasi penggunaan brainstorming

pribadi?

3. Bagaimana alat brainstorming online mengatasi batasan-

batasan itu?

4. Apa perbedaan antara Intranet dan Extranet?

5. Bagaimana Virtual Private Network (VPN) memberikan

keamanan?



4.4 KEBERLANJUTAN DAN ISU ETIKA

❑ Menjadi termotivasi laba tanpa kepedulian terhadap kerusakan lingkungan

tidak dapat diterima.

❑ Masyarakat mengharapkan perusahaan untuk menghasilkan laba dan

untuk melakukan diri mereka sendiri dengan cara yang etis, bertanggung

jawab secara sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Empat faktor

penting untuk melestarikan lingkungan ditunjukkan pada Gambar 4.14.

Keberlanjutan tumbuh semakin mendesak setiap tahun karena emisi

karbon berkontribusi terhadap perubahan iklim yang mengancam kualitas

hidup — dan mungkin juga kehidupan itu sendiri.



GAMBAR 4.14 KELESTARIAN LINGKUNGAN.



❑KENAIKAN TEMPERATUR GLOBAL TERLALU 

BANYAK TERLALU CEPAT

 Pada konferensi iklim PBB tahun 2009 di openhagen, ahli iklim

memperkirakan bahwa negara-negara harus menjaga suhu rata-rata global

(GMT) meningkat lebih dari 2 C (3,6 F) di atas praindustrial GMT untuk

menghindari kerusakan besar pada kehidupan di bumi. .



❑GLOBAL WARMING

 Pemanasan global mengacu pada tren peningkatan dalam GMT. Ini adalah

salah satu masalah paling rumit yang dihadapi para pemimpin dunia.

Gambar 4.16 menunjukkan hubungan bahan bakar fosil, tanah, air,

atmosfer, dan sebagainya dalam siklus karbon.



❑ICT’S ROLE IN GLOBAL WARMING

❑ Sektor industri TI disebut teknologi informasi dan komunikasi, atau TIK,

dalam laporan emisi. TIK telah pasti mendukung pertumbuhan ekonomi di

negara maju dan berkembang serta mengubah masyarakat, bisnis, dan

kehidupan orang-orang.

❑ Tapi apa dampak perluasan ketergantungan TI dan media sosial terhadap

pemanasan global? Bagaimana proses bisnis dapat mengubah atau

mengurangi GRK? Dan sumber energi alternatif apa yang dapat digunakan

untuk meningkatkan tuntutan konektivitas? Di bawah ini adalah beberapa

laporan dan inisiatif untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.



FIGURE 4.16 SIKLUS KARBON. 

THE ORBITING CARBON 

OBSERVATORY-2 ADALAH

DILUNCURKAN PADA BULAN

JULI 2014. OBSERVATORIUM INI

ADALAH MISI SATELIT PERTAMA

NASA YANG DIDEDIKASIKAN

UNTUK MEMPELAJARI CO2, 

YANG MERUPAKAN KOMPONEN

PENTING DARI SIKLUS KARBON

BUMI YANG MENDORONG

PERUBAHAN DALAM IKLIM

BUMI. CO2 JUGA MERUPAKAN

GHG YANG DIPRODUKSI

MANUSIA TERBESAR. COURTESY 

OF GENOMICSCIENCE.

ENERGY.GOV



GAMBAR 4.17 GAS RUMAH KACA MENYERAP RADIASI

INFRAMERAH (IR) YANG DIPANCARKAN DARI BUMI DAN

RERADIATE KEMBALI, SEHINGGA BERKONTRIBUSI PADA EFEK

RUMAH KACA.



 Global e-Sustainability Initiative dan Laporan SMART 2020

 Tindakan yang Disarankan untuk Sektor TI

 Global Warming: A Hot Debate

 Sustainability Through Climate Change Mitigation

 Mobile, Cloud, and Social Carbon Footprint

 Sustainability Initiatives



❑ETHICAL CONSIDERATIONS OF HYPER-

CONNECTED HUMANS

 Additions and Life Out of Control

 Empat tren dibahas dalam laporan ini:

 1. Momen Mikro: Dengan begitu banyak informasi di ujung-ujung jari kita, waktu 

henti telah memberikan cara untuk memilah-milah setiap saat dengan potongan 

informasi, pendidikan, dan hiburan seukuran gigitan — yang tampaknya mengemas 

kehidupan kita dengan produktivitas.

 2. Mitos Multitasking: Dalam dunia modern yang semakin jenuh dan multitasking, 

semakin banyak bukti yang muncul untuk menunjukkan bahwa ketika kita 

melakukan semuanya sekaligus, kita mengorbankan kualitas — dan seringkali 

keselamatan — dari setiap hal yang kita lakukan.

 3. Berlomba-lomba untuk Validasi: Dalam dunia hiper-ekspresi diri, jurnal publik 

yang kronis, dan bentuk-bentuk ekspresi digital lainnya, konsumen menciptakan diri 

publik yang mungkin memerlukan validasi bahkan lebih dari diri mereka yang 

sebenarnya.

 4. Keberlanjutan: Dunia telah berubah menjadi hijau, dan sekarang perhatian 

bergeser di luar daur ulang dan lingkungan yang ramah lingkungan menjadi 

perhatian yang semakin besar akan kekuatan dan keagungan air planet ini.



QUESTIONS

1. Mengapa beberapa ahli memperingatkan bahwa 

pengurangan emisi karbon antara 50 persen dan 85 persen 

diperlukan pada tahun 2050?

2. Apa yang berkontribusi terhadap kenaikan suhu rata-rata 

global?

3. Apa efek rumah kaca?

4. Bagaimana penggunaan perangkat seluler berkontribusi pada 

tingkat gas rumah kaca?

5. Apa peran ICT dalam pemanasan global?

6. Mengapa pemanasan global sangat diperdebatkan?

7. Jelaskan tujuan keberlanjutan.

8. Jelaskan karakteristik kehidupan yang tidak terkontrol.


