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SEJARAH DAN PERKEMBANGAN
Internet of Things (IoT)
 “Internet of Things” (IoT) diperkenalkan oleh Kevin Ashton saat presentasi
kepada Proctor & Gamble (P&G) di tahun 1999.
 Kevin Ashton merupakan co-founder dari Auto-ID Lab MIT dan mencipta
kan

sistem standar global untuk RFID

Berikut adalah kutipan dari Kevin Ashton yang di tulis pada tahun 2009 untuk j
urnal RFID yang akan membantu dalam memahami inti dari IoT:
“If we had computers that knew everything there was to know about things—us
ing data they gathered without any help from us—we would be able to track
and count everything, and greatly reduce waste, loss and cost. We would kn
ow when things
needed replacing, repairing or recalling, and whether they
were fresh or past their
best.”
“We need to empower computers with their own means of gathering informatio
n, so they can see, hear and smell the world for themselves, in all its random
glory.”

DEFINISI
Internet of Things (IoT)

Casagras (Coordination
and support action for
global RFID-related
activities and
standardisation)
• infrastruktur jaringan global,
dapat menghubungkan
perangkat keras dan virtual
melalui eksploitasi data
capture serta kemampuan
komunikasi
• IoT ini menawarkan objek,
sensor dan kemampuan
koneksi agar dapat
menyediakan layanan dan
aplikasi ko-operatif yang
independen

SAP (Systeme,
Anwendungen and
Produkte)

benda-benda perangkat
keras yang diintegrasikan
ke dalam jaringan
informasi secara
berkesinambungan, serta
di mana benda-benda fisik
tersebut dapat berperan
aktif dalam proses bisnis

DEFINISI
Internet of Things (IoT)

ETP EPOSS

• jaringan yang dibentuk
oleh benda yang
memiliki identitas
• konsep yang memiliki
fungsi untuk
memperluas
konektivitas pada
internet yang
tersambung secara
terus-menerus

INTINYA:
IoT adalah konsep yang
menghubungkan semua
perangkat ke internet
dan memungkinkan
perangkat IoT
berkomunikasi satu
sama lain melalui
internet.

MANFAAT
Internet of Things (IoT)

Meningkatkan efisiensi penggunaan Sumber Daya
Mengurangi beban kerja
Mengurangi cost dan meningkatkan produktivitas
Real-time marketing
Pengambilan keputusan berdasarkan data
Meningkatkan pengalaman pengguna
Meningkatkan kualitas data

Manfaat IoT
1. Meningkatkan efisiensi penggunaan Sumber Daya
Dengan mengembangkan dan mengimplementasikan Internet of things,
efisiensi penggunaan sumber daya akan menjadi optimal. Karena fungsi
dari perangkat IoT yang dapat mengidentifikasi, memonitor, melacak dan
mengontrol sesuatu. Dari fungsi tersebut, waste atau hasil buangan dari
suatu sumber daya dapat ditekan. Dengan penekanan residu tersebut,
penggunaan sumber daya akan menjadi lebih optimal.

2. Mengurangi beban kerja

Dengan meningkatnya efisiensi penggunaan sumber daya, beban untuk
mengerjakan suatu task/pekerjaan juga akan berkurang. “Beban” disini
lebih ditekankan pada lamanya waktu pekerjaan.

Manfaat IoT
3. Mengurangi cost dan meningkatkan produktivitas

Teknologi IoT akan memangkas cost secara signifikan. Cost ini bukan
hanya masalah biaya, tetapi juga waktu. Jika waktu untuk menyelesaikan
suatu pekerjaan dapat dikurangi, waktu yang tersisa dapat digunakan untuk
aktivitas produksi lainnya.

4. Real-time marketing

Dengan adanya sistem perekaman data yang mencatat aktivitas selama
24/7, hasil real-time day to day dari marketing yang dilakukan dapat diukur
dengan baik. Hal ini akan berimbas pada peningkatan efisiensi biaya
marketing yang dikeluarkan perusahaan.

Manfaat IoT
5. Pengambilan keputusan berdasarkan data

Teknologi IoT memungkinkan untuk menganalisis secara komputasi
dengan machine learning. Hasil analisis adalah data yang terekam
menjadi informatif dan mudah untuk dimengerti. Kualitas data dan hasil
yang diolah akan lebih akurat dan membantu manusia untuk menentukan
pilihan atau membuat keputusan secara baik.

6. Meningkatkan pengalaman pengguna

Teknologi IoT merupakan hasil dari pengembangan User Experience (UX)
untuk meningkatkan efisiensi penggunaan suatu produk digital.
Kemudahan untuk berbagi informasi secara seamless dengan sistem
integrasi pada setiap perangkat yang memiliki teknologi IoT.

Manfaat IoT
7. Meningkatkan kualitas data
Kemampuan untuk merekam data 24/7 menjadikan data yang dihasilkan
menjadi sangat padat dengan sampel yang lebih luas. Selain itu, dengan
sistem komputasi yang ditawarkan teknologi IoT, proses pengolahan data
akan lebih efisien dengan standar error yang lebih kecil. Dengan
demikian, tingkat akurasi dalam mengolah data akan meningkat dan secara
otomatis, kualitas data pun akan meningkat.
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UNSUR-UNSUR PENYUSUN
INTERNET OF THINGS

CARA KERJA IOT

Internet berfungsi sebagai penghubung antara dua interaksi mesin.
IoT bekerja dengan memanfaatkan algoritma pemrograman, di mana masing-masing perintah dapat
menghasilkan interaksi antara mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia
dan tanpa jarak yang tidak terbatas.

Potongan Code Program
Menyalakan dan Mematikan Lampu dengan
Smartphone
{"value":"1","code":200} maka lampu menyala
{"value":"0","code":200} maka lampu mati

Lalu, sebenarnya berapa besar
pengaruh Internet of Things di
Indonesia?

IoT di Indonesia
Meskipun 4 tahun terakhir pengembangan terhadap teknologi IoT cukup pesat,
tetapi perkembangan IoT di Indonesia tidak semulus yang dibayangkan….

Pengembangan perangkat Internet of Things di Indonesia terus
berjalan yang berfokus pada 5 fungsi
1)
2)
3)
4)
5)

Tagging (Identifikasi)
Monitoring
Tracking
Kontrol
Analisis

Beberapa perusahaan yang sudah mulai mengembangkan IoT
di Indonesia
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IoT di Indonesia
Secara masal, Indonesia memang belum siap untuk mengadaptasi IoT
Namun, ada beberapa kota yang sudah siap secara infrastruktur untuk mengadopsi IoT
2 syarat yang perlu dinilai apakah kota tersebut merupakan pasar yang cocok untuk pengembangan IoT

Transformasi Digital

Smart City

 Keterbiasaan
menggunakan
perangkat digital untuk
menyelesaikan suatu
task sangat diperlukan
 Keahlian dalam
membaca data digital
untuk menunjang proses
pembuatan keputusan
juga sangat krusial
 Literasi digital
 Peningkatan keamanan

Pada tahapan apa program
Smart City suatu kota dapat
dijadikan acuan
pengembangan dan
implementasi IoT?
Setelah menyelesaikan
tahapan transformasi digital,
maka kota tersebut siap
menyambut pengembangan
IoT dan implementasi IoT.
Contohnya: lampu pintar,
sistem kontrol lalu lintas.

Hal yang perlu disiapkan
Internet of Things di Indonesia

Regulasi

01

03

Pemerintah memiliki aturan yang jelas
mengenai standarisasi teknologi IoT =
pengembang akan dengan mudah
menyesuaikan perangkat IoT untuk mengikuti
aturan yang ditetapkan

Sumber Daya Manusia
Menyiapkan sumber daya manusia melek
digital sudah menjadi keharusan

Infrastruktur

02

Teknologi IoT -> internet merupakan
jantung pada sistem -> bekerja secara
maksimal

Penerapan dalam berbagai bidang/domain
Internet of Things (IoT) sebagai sistem pelayanan masyarakat

Pertanian

Energi

Pemasaran
Produk

Otomasi
Rumah

Medis dan
Kesehatan

Transportasi

IoT dan
Pertanian
 IoT memonitor kualitas tanah
e.g. CropX. Perusahaan memproduksi perangkat keras dan sistem perangkat
lunak yang membantu petani mengukur suhu, kelembaban, dan konduktivitas
listrik di tanah.
 IoT - Drone Mengelola lahan pertanian
e.g. PrecisionHawk. Perusahaan perangkat lunak di AS yang menyediakan
layanan penginderaan jauh Drone dan UAV serupa untuk beberapa industri
termasuk pertanian dan konstruksi.
 Smart Greenhouses
e.g. Illuminum Greenhouses is a drip installation and Agri-Tech greenhouse
organization and uses new modern technologies for providing services. It builds
modern and affordable greenhouses by using solar-powered IoT sensors.

Bidang Pertanian

IoT dan
Energi
 IoT memonitor konsumsi energi
Smart Meter & Smart Grid digunakan untuk memonitor konsumsi energi.
Serta mendeteksi ancaman terhadap kinerja dan stabilitas sistem, yang
melindungi peralatan dari downtime dan kerusakan.

Bidang Energi

IoT dan
Marketing
 IoT memonitor preferensi pelanggan
e.g. Shopee, Tokopedia, Hijup
Menggunakan IoT, suatu organisasi/perusahaan dapat menganalisis dan
menanggapi preferensi pelanggan dengan lebih baik dengan mengirimkan konten
dan solusi yang relevan. Hal ini membantu dalam meningkatkan strategi bisnis
secara real-time.

Pemasaran
Produk

IoT dan
Otomasi
Rumah
 Nest Smart Thermostat
Aplikasi seluler ini belajar rutinitas keluarga dan secara otomatis akan menyesuaikan
suhu berdasarkan ketika posisi di rumah atau jauh, hidup atau mati, panas atau dingin,
untuk membuat rumah lebih efisien dan membantu menghemat tagihan.
 August Smart Lock
Dengan kunci pintar ini, tidak perlu kunci lagi untuk membuka pintu ketika tiba di rumah.
Dapat melihat log aktivitas dan memberikan akses via smartphone dari jarak jauh.
 Canary Smart Security
Sistem yang berfungsi sebagai sistem keamanan dan perangkat monitoring rumah.
Tersedia fitur video, audio, deteksi gerak, night vision, sirene, dan kualitas udara, suhu,
dan sensor kelembaban dalam satu perangkat yang dapat dikontrol dari ponsel.
 Philips Hue Smart Bulbs
 WeMo Switch Smart Plug

Otomasi Rumah

IoT dan
Medis




















Remote Patient Monitoring
Hospital Operations Management
Glucose Monitoring
Connected Inhaler
Connected Contact Lense
Hearing Aid
Blood Coagulation Testing
Smart Watches for Depression
Cancer Detection
Parkinson Patient Monitoring
Ingestible Sensors
Robotic Surgery
Hand Hygiene Monitoring
Efficient Drug Management
Gps Smart Sole
Body Scanning
Medical Waste Management
Heart Rate Monitoring
Nurse Assistant Robot

Medis dan
Kesehatan

IoT dan
Transportasi
 Rails and Mass Transit
IoT provides an inexpensive and advanced way to optimize performance. It also
improves services and service delivery in the areas of scheduling, optimizing transport
times, reliability, managing equipment issues, and responding to customer needs.
 Smart Road Sign
Smart road sign receives data and modifications to better inform drivers and prevent
congestion or accidents.
 Automobile/ Smart Car
IoT improves personal vehicles as personal spaces. IoT brings the same improvements
and customization to a vehicle as those in the home.
 Commercial Transportation
IoT reduces and eliminates problems related to poor fleet management through better
analytics and control such as monitoring idling, fuel consumption, travel conditions, and
travel time between points.
e.g. Gojek, Grab, Uber, Blue Bird

Transportasi

Lain-lain…
Internet of Things (IoT) sebagai sistem pelayanan masyarakat

Edukasi

Pemerintahan

IoT di tengah pandemi virus corona
(Covid-19) dan mendukung New
Normal?

Sistem Pelayanan
Kesehatan Terpadu

E-Learning/
Online Modul-Course
Teknologi IoT pada
sektor perikanan

Masker Pintar

E-Government
Smart Alarm

Robot Perawat/ Asisten
Colokan Listrik Pintar

E-banking/
Online banking
E-Pajak/
Online pajak
IoT Doorbell
IoT Dompet/
Tabungan Pintar

Smart Trash Can

Online Marketing
untuk UMKM/
Join Platform
E-Commerce

Keterlibatan di Era Milenial
IoT : Baik atau Buruk?

Era Milenial
Internet of Things (IoT)

Tech Trends

Industry Trends
• Smart City
• Smart Home
• Healthcare
• Industrial Internet of
Things (IIoT)

Pengembangan IoT 2020

•
•
•
•

Security
SaaS (Software as a Service)
Edge Computing
Data Analytics

General Trends
• Environment
• Global Connectivity

Baik atau Buruk?
Internet of Things (IoT)

Keamanan

Peningkatan Keterlibatan
Pelanggan

Kompleksitas
Optimalisasi Teknologi
Privasi
Kurangnya interaksi antar
manusia

Mengurangi Limbah

Enhanced Data Collection

Kesimpulan
Internet of Things (IoT)

Ya, semua kembali lagi bagaimana IOT ini dikembangkan.
Jika perkembangannya menuju arah positif tentu akan membawa
dampak yang sangat positif bagi kehidupan.
Sebaliknya, bila digunakan secara negatif, tatanan kehidupan juga
sangat mudah dihancurkan dalam hitungan jam atau bahkan menit.

Thank you
Contact me at : 082301787770

Q&A

