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Network Engineer dan Prospek Kedepan



Tugas Network Engineer Umumnya



Kegiatan Network Operations Engineer

Perubahan konfigurasi
melalui sistem dan proses 
kontrol perubahan

Penerapan dan 
pemeliharaan alat
pemantauan, analisis, 
dan pelaporan jaringan

Memastikan layanan
jaringan ISP yang stabil
dan andal

Pemantauan kinerja
jaringan sehari-hari

Instalasi perangkat keras
dan perangkat lunak
jaringan

Pemecahan masalah
jaringan & analisis
kesalahan, pemecahan
masalah & perbaikan
perangkat keras

Menangani masalah yang 
tereskalasi (lanjutan)



Tantangan yang dihadapi

MENYELESAIKAN
MASALAH SEGERA

(PEMADAM KEBAKARAN)

PERALATAN YANG 
HETEROGEN

MASALAH YANG 
BIASA/KHAS

Menjalankan Perintah CLI TUGAS MANUAL JARINGAN YANG LEBIH
KOMPLEKS





Dari Jaringan Tradisional menuju SDN



Apakah Software 
Defined Network 
(SDN)

“Kerangka kerja yang 
fleksibel dan terprogram
untuk mengoptimalkan
pengiriman dan pengelolaan
layanan jaringan”



Network Function Virtualization (NFV)



Menuju kendali mandiri (self-managed)
Cloud dan jaringan virtual



Kombinasi SDN dan NFV untuk Otomasi dan Orkestrasi

Untuk mencapai otomatisasi penuh ini memerlukan dua komponen tambahan selain SDN dan NFV:

• Kecerdasan buatan dan algoritma pembelajaran mesin (machine learning) untuk otomatisasi penuh jaringan

• Sensor dan kontrol aliran data di semua lapisan model OSI, termasuk lapisan fisik





DevOps

DevOps adalah praktik rekayasa operasi dan pengembangan yang 
bekerja bersama dalam seluruh siklus hidup layanan, mulai dari desain
hingga proses pengembangan hingga dukungan produksi. *

* Reference: http://theagileadmin.com/what-is-devops/





Infrastructure as Code (IaC)

Infrastructure as Code (IaC) adalah
pengelolaan dan penyediaan
infrastruktur melalui kode, bukan
melalui proses manual.

Dengan IaC, file konfigurasi dibuat
berisi spesifikasi infrastruktur Anda, 
yang memudahkan untuk mengedit
dan mendistribusikan konfigurasi.



IaC sebagai
praktik dari
DevOps

IaC didorong oleh penerapan prinsip-prinsip pengembangan untuk
infrastruktur jaringan. Konfigurasi, skrip, templat, profil, dan 
sejenisnya diperlakukan sebagai kode, yang harus ditinjau, diatur
versinya, dan disediakan dari repositori terpusat (diharapkan di satu
tempat) daripada dikelola sebagai elemen jaringan terpisah.



NetOps

NetOps, juga disebut sebagai NetOps 2.0
atau NetDevOps, adalah pendekatan
operasi jaringan yang menggunakan alat dan 
teknik DevOps untuk membuat perubahan
jaringan lebih efisien dan efektif daripada
sebelumnya.



Mengapa NetOps begitu penting?

Transformasi NetOps 2.0 terjadi
karena perusahaan digital 
membutuhkan jaringan mereka
untuk memberikan aplikasi dan 
layanan lebih cepat.

Tujuannya adalah untuk mengatasi
keterbatasan jaringan lama dengan
membuatnya lebih responsif dan 
fleksibel.



Peran Network Engineers dalam Network 
Operations (NetOps)

• Mengapa kita membutuhkan NetDevOps?
• Peningkatan jumlah perangkat jaringan per 

teknisi jaringan.
• Perangkat jaringan memiliki lebih banyak fitur

programabilitas.
• Konfigurasi jaringan sebagai alur kerja untuk

pengaktifan aplikasi.
• Konfigurasi jaringan memerlukan pengendalian

konfigurasi yang salah dan, kontrol versi.
• Pengelolaan jaringan secara holistik, 

peningkatan abstraksi router dan switch.

• Penyebaran terus menerus dari perubahan
jaringan.
• Perangkat LAN / WAN lama akan terus

dikonfigurasi melalui CLI / SSH, tetapi dengan
platform pengontrol atau otomatisasi.



Beberapa perbedaan utama antara NetOps 
dan DevOps

NetOps berfokus pada otomatisasi layanan dan proses jaringan, sementara
DevOps berfokus pada pengiriman aplikasi otomatis.

DevOps mengambil pandangan yang lebih luas tentang operasi TI, sementara
NetOps menunjukkan operasi jaringan sehari-hari dengan tepat.

NetOps biasanya menggunakan Ansible atau Python untuk otomatisasi jaringan, 
penyediaan, dan manajemen konfigurasi. DevOps cenderung menggunakan alat
seperti Chef atau Puppet untuk mengotomatisasi manajemen konfigurasi.



NetDevOps
dan  
NetSecOps

NetDevOps menggabungkan otomatisasi jaringan, orkestrasi dan 
virtualisasi untuk memperlakukan infrastruktur sebagai kode (IaC). Hal 
ini menghasilkan infrastruktur jaringan yang lebih fleksibel, dapat
diprogram, dan dapat diskalakan yang memerlukan lebih sedikit
intervensi manual dan dapat mengikuti kecepatan yang ditetapkan
DevOps.

NetSecOps adalah istilah untuk menyematkan pengujian keamanan
jaringan otomatis di seluruh pipeline CI/CD DevOps. Ini pada dasarnya
adalah subset NetDevOps yang berorientasi pada keamanan yang 
menggeser keamanan jaringan lebih awal dalam siklus hidup
pengembangan. NetSecOps membutuhkan kolaborasi tingkat tinggi di 
antara tim pengembangan aplikasi, keamanan jaringan, dan operasi TI.

NetSecOps pada dasarnya adalah bagian dari NetDevOps.





Simpulan

Dari manual ke otomatisasi

Kolaborasi antara Unit Pengembangan dan Operasi

Jaringan kompleks dengan multi-situs, pertukaran antar cloud, 
dan virtualisasi

Teknisi Jaringan Masa Depan membutuhkan Keterampilan
Jaringan dan Keterampilan Pemrograman

Kita Membutuhkan Lingkungan yang Lincah (Agile) dan Fleksibel
untuk menerapkan infrastruktur

Tujuannya adalah untuk membuat Keandalan Situs dan 
Keandalan Jaringan menggunakan konsep DevOps



Q&A


