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ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin pesat, terbukti dengan semakin banyaknya kegiatan
proses bisnis yang memanfaatkan teknologi untuk mengefisienkan proses bisnisnya. Banyak perusahaan yang
sudah menerapkan ICT (Information Communication Technology) ini atau setidaknya sedang merencanakan
implementasinya. Namun, masalah lain muncul seiring dengan penggunaan yang tidak mempedulikan aspek
pemilihan dan pemakaian suatu peralatan ICT secara baik dan benar. Kecenderungan ini dapat dilihat dengan
tidak optimalnya ICT digunakan dalam menyelesaikan proses bisnisnya. Hanya sekedar memandang fungsi
kecepatan proses sesaat dari ICT saja, tanpa memberdayakan segi fungsional dan integrasi dari perangkat
teknologi. Fokus dari makalah ini, memandang kegiatan rantai pasok pada perusahaan industri harus optimal
ditinjau dari fungsional kemampuan sektoral, terkait kebijakan; informasi; teknologi; dan komunikasi yang
telah berkembang saat ini. Hal tersebut nantinya akan mendorong perubahan tata kelola teknologi informasi
menjadi lebih efisien dan juga turut membantu mengurangi emisi CO2 global. Sehingga sentuhan ICT ini,
tidak hanya sekedar mendapatkan keuntungan dari pihak industri saja tetapi turut mendukung pada
penggunaan ICT yang ramah lingkungan atau yang dikenal dengan sebutan “Go Green”.
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1. PENDAHULUAN

Ternyata Teknologi Informasi mempunyai Peran yg penting dalam mereduksi global warming.
Penggunaan Teknologi Informasi yang tepat akan menghasilkan penghematan biaya sekaligus lebih ramah
lingkungan, seperti halnya menentukan  jenis peralatan hardware yang ramah lingkungan; software yang
mampu mendukung penghematan energi; penghematan penggunaan kertas atau sumber daya lainnya; jenis
printer berikut bahan tinta; peralatan komputer yang telah diganti (usang). Tentunya, semua hal tersebut
menjadi pemikiran ke arah program yang ramah lingkungan.

Kondisi tersebut di atas menjadi hal yang terpenting, bagi perusahaan industri dalam melihat peluang
keunggulan dengan memanfaatkan sumber daya teknologi informasi. Konsep tentang makna integrasi bukan
merupakan hal yang baru lagi untuk memudahkan dalam pengendalian dan pemantauan proses bisnis disetiap
bagian dan tingkatan manajemen. Namun, tidak sedikit perusahaan industri yang mengalami permasalahan
penerapan teknologi yang kurang optimal karena tidak memahami tata kelola dan teknologi yang ramah
lingkungan. Seandainya perusahaan industri menyadari bahwa dengan berorientasi ke ICT Go Green (Go
Green) maka akan banyak menghemat dana, mulai dari pengadaan hardware; konsumsi penggunaan listrik;
kemudian penggunaan data yang efisien. Dalam pemilihan hardware juga harus berorientasi ke ICT Go
Green, jangan lagi membeli komputer yang mengandung plastik misalnya, namun membeli komputer yang
lebih ramah dengan lingkungan.

Meningkatnya biaya energi, perlambatan ekonomi dan tidak lestarinya lingkungan. Hal ini
menandakan ketidakseriusan para pelaku teknologi informasi dalam memperkenalkan secara serius strategi
dan tantangan bagi perusahaan industri. Perusahaan yang tidak mengubah cara mereka untuk beroperasi
dengan cara yang lebih ramah lingkungan akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan efisiensi dan
mengurangi biaya melalui penerapan solusi teknologi informasi yang lebih hijau [1].
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2. PENGGUNAAN ICT

Makna ICT Go Green adalah pendekatan terhadap penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.
Lebih lanjut pemaknaan ini, dimaksudkan agar seluruh pemanfaatan teknologi perlu memikirkan peningkatan
penghematan energi. Disamping itu pula operasional penggunaan teknologi menjadi salah satu sumber yang
perlu ditinjau juga, untuk mengurangi zat sisa operasional yang tidak dapat di daur ulang, seperti dengan cara
memilih jenis tinta atau penggunaan kertas yang berlebihan. Hal terakhir, kesalahan dalam memilih
komponen hardware dan software dapat menyebabkan penggunaan energi yang berlebihan dan berdampak
global warming [2].

Selain menerapkan langkah-langkah teknis implementasi ICT yang merupakan bagian dari solusi
teknologi informasi, namun juga perlu dilakukan tata kelola yang baik dan teratur. Oleh karena itu, ICT Go
Green merupakan bagian IT Governance. Meskipun tidak ada definisi umum mengenai Go Green, maka
dapat digambarkan sebagai pendekatan holistik yang ramah lingkungan, tata kelola dan penggunaan yang
berkelanjutan. Berikut pandangan umum mengenai tata kelola yang dimaksud [7]:
1. Alignment strategy

Perusahaan industri dalam merubah proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi infomasi perlu
memikirkan strategi bisnis yang terbaik. Pengertian strategi ini memberikan pemahaman tentang
kegiatan masing-masing bagian harus berjalan efisien dan efektif, seperti halnya mengurangi kegiatan
perjalanan dinas; memotivasi untuk melakukan pekerjaan dirumah; melakukan video conference.

2. Nilai pengiriman
Teknologi informasi juga memberikan nilai tambah bagi proses bisnis dengan adanya percepatan transfer
data yang mengakibatkan penghematan biaya langsung dan terukur. Seperti bentuk virtualisasi bisnis
yang dapat melakukan transaksi semua pihak (konsumen dan produsen) dari tempat yang berbeda,
sehingga biaya perjalanan bisnis dapat di hemat.

3. Manajemen sumber daya
Pengelolaan sumber daya dalam hal ini meliputi berbagai elemen termasuk :
a. manajemen organisasi, mengarahkan pada tugas/kewenangan setiap karyawan untuk mempunyai

perilaku yang selalu mengarah pada kegiatan Go Green atau bila melakukan kegiatan outsourcing
selalu meminta dan mengusulkan teknologi yang ramah lingkungan

b. manajemen portofolio, mempertimbangkan kerjasama dengan pihak ke tiga mengenai kegiatan yang
pernah dilakukan dan berorientasi Go Green

c. manajemen siklus hidup, terkait dengan manajemen siklus hidup yang dikelola harus memikirkan
teknologi yang ramah lingkungan. Mulai dari pemilihan  teknologi hingga perilaku dalam
mengoperasikannya.

4. Manajemen resiko
Pertimbangan khusus untuk menginvestasikan suatu proyek IT harus dilihat dari sisi resiko yang akan
terjadi, bila tidak memanfaatkan IT yang ramah lingkungan.

5. Pengukuran kinerja
Mengukur sejauh mana tindakan kualitatif dan kuantitatif terhadap penerapan ICT yang dijalankan
secara berkelanjutan sesuai konsep ramah lingkungan. Tentunya, hal yang dimaksud disini adalah
memonitoring terkait aktivitas karyawan yang dapat diukur dalam indikator kinerja utama dan pada
gilirannya dapat digunakan dalam dasbor manajemen (kontrol manajemen).

Untuk mengadopsi Go Green teknologi informasi yang bervariasi tergantung besar kecilnya suatu perusahaan
dan kompleksitas permasalahannya, maka gambar berikut dapat dijadikan pandangan untuk memulainya.

Gambar 1. Pandangan umum Go Green IT
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Dari gambar 1. di atas dengan jelas dapat dikatakan bahwa penerimaan ICT Go Green akan mempengaruhi
kebijakan dan tata kelola perusahaan, yang mengarah pada sasaran untuk memperoleh efisiensi dan menata
ulang kembali teknologi khususnya teknologi informasi. Elemen – elemen kunci yang perlu di tata dan
mendapat perhatian dalam ICT Go green, meliputi permasalahan : kebijakan; pembelian; pembuangan,
infrastruktur; pengelolaan energi; menata pelayanan.

3. STRATEGI GO GREEN

Go Green merupakan model operasi yang berbiaya rendah yang memungkinkan pertumbuhan
bertingkat. Tujuannya tidak lain untuk mengurangi limbah dan konsumsi (proses produksi) yang tidak perlu.
Hal ini menjadi tantangan bagi suatu perusahaan yang hendak memanfaatkannya, karena akan menjadi
pertimbangan dalam tingkat pimpinan untuk mengevaluasinya.

Gambar 2. GreenIT cookbook, ovum [3]

seperti dapat dilihat pada gambar berikut ini, menunjukkan ada dua kutub pemanfaatan yang dapat dilakukan
yaitu mengarah ke efisien dan tindakan ke masalah etika :
1. Efisien (murah dan mudah), kegiatan yang dipertimbangkan

a. Cut waste, mematikan perangkat I/O jika tidak digunakan
b. Minimalis, cukup membeli teknologi yang umum dan dapat menyelesaikan pekerjaan
c. Telepresence, mengurangi perjalanan bisnis dan fasilitas kantor
d. Audits, penggunaan energi yang transparan sesuai kebutuhan (penghematan)

2. Etika (mahal dan sulit), kegiatan yang dipertimbangkan
a. Virtualisation & automation, peningkatan pemanfaatan teknologi dengan jumlah lebih sedikit dan

sederhana dalam penggunaan server dan desktop.
b. New technology, penggunaan teknologi terbaru yang efisien (misal LCD dibanding CRT); pusat

data; disk drive, dan lain-lain
c. Device recycling, menggunaka teknologi hardware dari bahan yang dapat di daur ulang dan

mengurangi limbah beracun
d. Green energy, pemanfaatan energi surya; angin; dan panas bumi

Agar visi ekonomi pemanfaatan karbon rendah menjadi kenyataan, maka pendekatan disiplin diperlukan oleh
organisasi sehingga organisasi dapat secara efektif dalam pengurangan biaya dan meminimasi emisi karbon.
Dalam hal ini, setiap organisasi perlu berinisiatif mempertimbangkan persyaratan unik pengelolaan teknologi
menuju masa depan yang lebih baik (ramah lingkungan). Untuk menjadi bagian dari ekonomi yang ikut
mengurangi  emisi karbon, maka setiap perusahaan perlu melakukan transformasi proses bisnis dan teknologi
dengan melakukan berbagai inovasi.

Gambar pada tabel 1., memberikan petunjuk bahwa untuk men-transformasi aktivitas dan sumber daya
perusahaan membutuhkan waktu yang  cukup panjang  (relatif) karena menyangkut biaya awal yang besar;
perubahan perilaku pekerja; dan kebijakan pimpinan. Berikut tabel rujukan inisiatif yang telah dilakukan oleh
beberapa pelaku TI dalam merencanakan transformasi Go Green
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Tabel 1. Inisiatif transformasi TI di organisasi [8]

Sejumlah strategi telah dilakukan untuk mewujudkan ICT Go Green, sebagaimana langkah-langkah proses
perencanaan dalam lingkungan teknologi informasi, yaitu :
1. Kepedulian pihak eksekutif,

Sangat penting dalam hal ini pihak eksekutif mengarahkan perlunya memikirkan perkembangan ICT Go
Green. Ini dapat dilakukan dengan melihat pengalaman dari perusahaan indutsri yang telah
menyelenggarakan kegiatan teknologinya. Selanjutnya, pihak eksekutif dapat memposisikan kondisi
sekarang yang dapat dilakukan untuk penghematan kegiatan tertentu dengan melakukan inovasi bisnis
dan teknologi.

2. Menentukan visi
Mengatur dan menetapkan arahan terbaik, seperti untuk mengurangi penggunaan kebutuhan yang tidak
perlu; meninjau ulang peralatan yang tidak dapat di daur ulang atau yang mengkonsumsi energi yang
relatif besar agar segera di ganti; membentuk image bisnis dengan proses penggunaan Go Green;
menentukan prioritas penyelesaian yang mengarah pada ICT Go Green.

3. Proyek percontohan
Menjadikan Go Green sebagai sasaran yang selalu diinginkan dalam penyelesaian masalah; penggunaan
teknologi yang ramah lingkungan; perubahan produk, proses, dan kebijakan ke arah konsep yang ramah
lingkungan

4. Perencanaan aktivitas
Menentukan sasaran tahunan perusahaan yang berimplikasi pada bisnis; biaya dan manfaat;
penjadwalan; serta tata kelola.

4. PENERAPAN GO GREEN

Dalam upaya mengimplementasikan teknologi yang ramah lingkungan, maka dapat dimiliki suatu
pijakan/pertimbangan untuk menilai sejauh mana perusahaan industri menerapkan ICT Go Green secara baik.
Pertimbangan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memilih tiga kelompok
perencanaan, agar dapat mentransformasi proses bisnis existing kedalam ICT Go Green.

Bentuk ke tiga kelompok perencanaan tersebut merupakan perpaduan sejumlah uraian yang telah
dibahas sebelumnya dengan melihat untung-rugi dari aktifitas yang dijalankan. Adapun, ketiga kelompok
tersebut merupakan perencanaan secara [8] : cepat memulai transformasi; jangka pendek transformasi; jangka
panjang transfomasi. Masing-masing perencanaan ada yang dipandang berdasarkan inisiatif; keuntungan; dan
kekurangan. Sedang lainnya, mengacu pada konsep tertentu.

Disamping itu pula hal yang terpenting dalam perubahan ICT di perusahaan, perlu memiliki keinginan
dan inisiatif menuju Go Green, seperti halnya dalam berinovasi yang dipetakan pada perencanaan
transformasi yang cepat berubah dan jangka pendek-menengah. Inovasi yang dimaksud ada dua [4], yakni 1)
inovasi teknologi adalah berkaitan dengan infrastruktur fisik yang terkait dengan teknologi informasi dan
menawarkan peningkatan efisiensi yang memiliki potensi untuk mengurangi karbon global industri. 2)
inovasi bisnis adalah mengacu pada penerapan sistem teknologi informasi yang menawarkan pengurangan
karbon emisi yang terkait dengan operasi bisnis, sehingga menawarkan perubahan transformasional yang
dapat mengurangi biaya operasi dan mendorong produktivitas bisnis.

Berikut upaya penerapan GO Green yang dapat dilakukan berdasarkan periode tertentu :

4.1. Cepat Memulai Transformasi

Hal yang paling dasar dan murah untuk memulai adalah meninjau semua kegiatan yang memberikan
keuntungan investasi secara langsung, seperti penggunaan layar hitam atau screensaver statis (bukan screen
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saver aktif); shutdown secara otomatis jika tidak digunakan; aktifkan pengukuran penggunaan daya ICT
sebagai komponen penggunaan daya total.

Berikut hal-hal lain yang dapat terjadi sesuai kondisi perusahaan pada umumnya, sehingga perlu
perhitungan secara cermat berdasarkan inisiatif, keuntungan, dan kekurangan.

a. Inisiatif :
i. Memanfaatkan elearning dalam penyampaian informasi dan pembelajaran dalam organisasi

(inovasi bisnis)
ii. Melakukan telekonferensi dengan para relasi yang berada di tempat berbeda (inovasi bisnis)

iii. Melakukan teleworking (inovasi bisinis)
iv. Melakukan pengelolaan energi (inovasi teknologi)

b. Keuntungan :
i. Mampu memberikan informasi berkulitas secara konsisten di seluruh lokasi yang berbeda

dengan biaya rendah
ii. Mampu melakukan pembicaraan dan menjangkau pasar global dengan biaya rendah

iii. Memberikan mobilitas yang lebih besar dari tenaga kerja
iv. Menyediakan kemampuan untuk mengurangi biaya operasional dengan menurunkan konsumsi

daya.
c. Kekurangan :

i. Tidak efektif dibandingkan harus berhadapan langsung lebih cocok untuk masalah hard skill
dibanding soft skill

ii. Tidak seefektif untuk menentukan keputusan dibanding berhadapan langsung
iii. Tidak cocok untuk tugas yang mempunyai prioritas tinggi yang memerlukan kolaborasi antar

karyawan secara cepat
iv. Ini bukan satu-satunya pilhan yang tersedia untuk menurunkan konsumsi daya.

4.2. Jangka Pendek Transformasi

Jangka pendek ke menegah yang telah diidentifikasi organisasi dapat dilaksanakan dalam rangka mengurangi
gas karbon. Berikut hal-hal lain yang dapat terjadi sesuai kondisi perusahaan pada umumnya, sehingga perlu
perhitungan secara cermat berdasarkan inisiatif, keuntungan, dan kekurangan.

a. Inisisatif :
i. Melakukan optimasi pusat data (inovasi teknologi)

ii. Membuat virtualisasi (bisnis dan inovasi teknologi)
iii. Menggunakan peralatan server yang efisien (inovasi teknologi)
iv. Melakukan sistem pengelolaan karbon (inovasi bisnis)
v. Menggunakan switch terpadu (inovasi teknologi)

vi. Mengelola energi (inovasi teknologi)
b. Keuntungan :

i. Mengurangi energi yang diperlukan untuk mengoperasikan pusat data
ii. Mengurangi jumlah server fisik, peningkatan keamanan, mobilitas yang lebih besar dan operasi

yang terpusat
iii. Memberikan manfaat langsung seperti mengurangi konsumsi daya dan meningkatkan kinerja
iv. Menyediakan kerangka kerja yang efektif untuk mengukur, monitoring, dan pelaporan

kemajuan
v. Mengurangi jumlah kabel dan mengurangi konsumsi daya serta mengkatkan keamanan lalu

lintas data
vi. Kemampuan untuk mengurangi biaya operasional dengan menurunkan konsumsi daya

c. Kekurangan :
i. Mungkin tidak menghasilkan keuntungan yang cukup

ii. Meningkatkan kepadatan dan beban, tidak cocok untuk pemrosesan yang tinggi
iii. Membutuhkan biaya yang tinggi dan downtime untuk mengelola migrasi
iv. Tambahan biaya diperlukan untuk mengumpulkan informasi kunci dimana tidak tersedia.
v. Membutuhkan chasis blade

vi. Ini bukan satu-satunya pilhan yang tersedia untuk menurunkan konsumsi daya.
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4.3. Jangka Panjang Transformasi

Dua konsep yang perlu dievaluasi dalam rangka membantu perusahaan dalam menjadwalkan suatu visi
jangka panjang, yakni smart planet dan cloud computing :

a. ‘Smart planet’, adalah konsep yang meliputi pelaksanaan inisiatif yang mengarah pada penggantian
produk dan layanan yang ada dengan yang lebih cerdas dan meungkingkan mengefisiensikan energi

b. ‘cloud computing’, berfokus pada peningkatan efisiensi penyediaan daya komputas yang menawarkan
kemampuan untuk menyediakan aplikasi-aplikasi yang bertingkat, lokasi pengolahan independen dan
sistem penyimpanan data.

5. SIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan mengenai upaya apa saja yang perlu
dilakukan perusahaan industri untuk turut berperan serta dalam menggunakan ICT Go Green, seperti berikut :
1. Perusahan harus mampu mewujudkan visi perusahaan ke arah Go Green untuk mengurangi penggunaan

karbon, hal ini diwujudkan dengan peran serta komitmen para eksekutif dalam melakukan inovasi bisnis
dan teknologi diperusahaan.

2. Pengurangan perjalanan bisnis dengan memanfaatkan inovasi bisnis dan teknologi bisnis.
3. Penonaktifan semua sumber daya teknologi yang sedang idle perlu dibuat otomatis untuk menghemat

energi dan akan memperpanjang umur teknologi bersangkutan.
4. Mempertimbangkan ulang teknologi hardware agar jumlah server menjadi berkurang berikut kabel yang

sederhana, karena akan mengkonsumsi energi dan alokasi ruang yang kecil. Sehingga ruangan tidak
menjadi panas serta beban pendingin menjadi ringan.

5. Merasionalisasikan dan menyederhanakan arsitektur dan sistem teknologi informasi secara meneyeluruh.
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