


Interoperabilitas

bagaimana mereka 

berkomunikasi ?

Contoh skenario: dua orang yang berbeda suku, budaya, bahasa, dan

tradisi harus bekerjasama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Masing-

masing tidak mengetahui bahasa rekan kerjanya, tetapi pada akhirnya

mereka harus berinteraksi satu sama lain agar tugas bisa diselesaikan.



Interoperabilitas

Situasi yang sama dijumpai dalam konteks yang berbeda …

Aplikasi #1 Aplikasi #2

Bahasa A

Sistem operasi B

Database C

Bahasa X

Sistem operasi Y

Database Z

Network P Network Q

Hardware M Hardware N



Interoperabilitas

http://www.openjawtech.com/low_cost_airlines.htm



Problem-Problem (Teknis)

• Perbedaan tata bahasa (sintaks) dan konstruksi 
bahasa pemrograman

• Perbedaan format data yang dipertukarkan

• Ketersebaran komponen aplikasi

– Identifikasi data/object

– Identifikasi dan penemuan lokasi

– Penanganan kesalahan

• Tuntutan kemudahan dalam development dan 
pemakaian aplikasi

• …



Strategi Membangun Interoperabilitas

• Pertahankan keragaman (heterogenitas)  tidak 
memaksa untuk menyeragamkan

• Bangun “jembatan” yang mengakomodasi perbedaan 
antar aplikasi

• Sembunyikan detil-detil teknis yang tidak perlu 
diketahui (oleh developer atau pemakai)



Strategi Membangun Interoperabilitas

Nasi goreng

Mie goreng

Mie bakso

“pesan nasi goreng”

“memasak 

nasi goreng”

publik privat

Pemilik warung (server) dapat memasak nasi goreng (implementasi

layanan) dengan berbagai cara tanpa harus tergantung pada siapa 

yang memesannya (client).

Pemisahan antara bagian publik dan bagian privat



Strategi Membangun Interoperabilitas

X

Y

Z

interface

implementasi

Publik Privat

server
(object 

implementation)

client



Arsitektur Berbasis Layanan



Web Sebagai Platform Komputasi

• Mengapa Web ?

– Netralitas: tidak memihak ke bahasa pemrograman apapun

– Kesederhanaan cara kerja: protokol HTTP dan format HTML 
sederhana

– Popularitas: tiap orang yang bekerja dengan Internet  tahu 
bagaimana bekerja dengan Web

• Tetapi desain asli Web hanyalah untuk pertukaran 
data, bukan untuk komputasi, jadi perlu ada 
modifikasi untuk membuat web berfungsi sebagai 
platform komputasi



Teknologi Pembangun: Web Services

Web services are a new breed of Web application. 

They are self-contained, self-describing, modular 

applications that can be published, located, and 

invoked across the Web. Web services perform 

functions, which can be anything from simple requests 

to complicated business processes...

Once a Web service is deployed, other applications 

(and other Web services) can discover and invoke

the deployed service.

Dari tutorial Web Service oleh IBM:



Komponen Web Services

• HTTP  transport/komunikasi

• XML  metalanguage untuk representasi informasi

• SOAP  pemanggilan jarak jauh (remote invocation)

• UDDI  trader & layanan direktori (mirip DNS)

• WSDL  definisi layanan (mirip IDL)

• XLANG, XAML  transaksi



Arsitektur Aplikasi Masa Depan

Arsitektur aplikasi

stand-alone

Arsitektur aplikasi

berbasis web

Tiap komponen bersifat homogen

dan terletak di satu lingkungan

eksekusi (komputer) yang sama

Tiap komponen bisa berbeda satu sama

lain dan terletak di lingkungan-lingkungan

eksekusi (komputer) yang tersebar



TIK dan Tatanan Global



Evolusi



Software Evolusi



Infrastruktur



Kolaborasi



Koneksi Internet



Pertumbuhan Data



Teknologi Informasi Kini

Komputerkah (karena punya OS dan aplikasi) ?

Alat komunikasikah (karena fungsi HP, bisa akses Internet, dsb) ?

Perangkat multimediakah (karena ada video cam, streaming, dsb) ?



Teknologi Informasi: Kini dan Masa Depan

Konvergensi Digital



TIK dan Pemanfaatannya







































Hangout Place Online: Social Media















Terus, Bagaimana cara
Ber-internet sehat?







Thanks, any questions?



Info UAS

• Will be held on December 27th 2012

• Closed book

• Material

– Pra UTS : 20%

– After UTS: 80%

• Send your opinion on 
wahyualamsyah.wordpress.com



Thanks for the appreciation!


