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PT Indoguardika Cipta Kreasi (ICK), perusahaan
perintis teknologi antisadap di Indonesia

2001

Terlibat dalam 
berbagai 
project

keamanan IT

Peluncuran 
produk SMS 

Guard 
mengikuti 
berbagai 
pameran 
seperti 

IndocomTech, 
IICE di Senayan 

dan DSA di 
Malaysia

2013

Peluncuran 
produk Voice 
Guard, Chat 

Guard, dan TiO 
Guard di 
Pameran 

Indodefence di 
JIExpo Jakarta

2014 2015

Meresmikan 
pabrik mesin 

sandi pertama 
di Indonesia 

dan 
meluncurkan 

produk lainnya 
seperti VPN 

Guard, Radio 
Guard dan 

Signal Guard.



PRODUK ENKRIPSI
KARYA ANAK BANGSA



FROM LOCAL TO GLOBAL



TREN
DUNIA
KERJA



- Perkembangan ICT

- New Media

- Internet Society

- Perdagangan Bebas

- Skilled Tenaga kerja asing

- Dll.

TANTANGAN



- Menurut Alvin Toffler, tiga gelombang peradaban
manusia terdiri dari era pertanian, industri dan era 
informasi dan komunikasi. 

- Stephen Hawking (fisikawan modern) meramalkan
bahwa ICT akan menghilangkan kelas menengah, 
karena jenis keterampilan dan keahlian yang 
dimiliki oleh kelas menengah dalam proses 
produksi akan digantikan oleh ICT. 

TANTANGAN



10 PEKERJAAN
PALING DICARI DI DUNIA

Sumber: youthmanual.com



APA YANG
DIBUTUHKAN?



HARD SKILL VS SOFT SKILL



▪ Cerdas saja tidak cukup
▪ Dunia kerja butuh seorang

problem solver
▪ Orang yang mampu

menganalisa dan
memberikan pilihan
alternatif solusi sesuai
realitas lapangan

PROBLEM
SOLVING



▪ Skill dan handling teknis yang mumpuni
lebih penting daripada sekedar linearitas
pendidikan formal

▪ Tren global menghargai orang-orang 
multidisiplin yang berani keluar dari
pendidikan dasarnya dan menguasai ilmu
lain dengan baik

▪ Penguasaan ilmu tidak hanya pada tataran
teori, namun sampai hal detil teknis

TREN GLOBAL



Utamakan skill, perusahaan berani
investasi pengembangan SDM
Bahkan beberapa membuat Sekolah Tinggi atau Universitas 
untuk menyediakan SDM dalam jangka panjang.



TREN SDM YANG DIBUTUHKAN

Terjadi Pergeseran



Apa yang perlu
dilakukan Universitas?

▪ Perumusan kurikulum
pengajaran yang selaras
dengan tren global bisnis dan
dunia kerja

▪ Kerjasama riset dan bisnis 
dengan industri terkait

▪ Kerjasama SDM berupa 
magang dengan industri 
terkait

▪ Menumbuhkan riset dan 
wirausaha dengan masyarakat 
sekitar 



Apa yang perlu
dilakukan Universitas?
▪ Lembaga pendidikan perlu

mengantisipasi kecenderungan
ini dengan tidak membuka
program studi yang mencetak
SDM yang sudah digantikan
oleh ICT. 

▪ Apa pun yang terjadi, tetapi
sejarah membuktikan bahwa
sebuah bangsa yang berusaha
mandirilah yang akan dapat
menjadi pemain atau subjek
aktif dalam kontestasi
peradaban manusia pada
percaturan global sekarang ini. 



TERIMA KASIH


