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Tak hanya sekedar mengisi waktu luang, 
webinar dari Xapiens hadir menambah 
pengetahuan dan wawasan tentang teknologi. 

Belajar bisa dari mana saja, hal ini juga yang 
melandasi mengapa webinar menjadi tren yang 
semakin bersinar. Webinar sendiri merupakan 
singkatan dari istilah web seminar – yang 
dilakukan melalui situs web atau aplikasi berbasis 
internet. Masa pandemi menuntut masyarakat 
untuk lebih paham teknologi. Xapiens pun 
berinisiatif mengadakan free webinar dan podcast 
yang berkaitan tentang teknologi yang dikemas 
secara santai, namun berbobot kepada teman-
teman baik dalam lingkup Indika Energy Group, 
maupun masyarakat umum.

Melalui akun Instagram @xapiens_tech, 
sejauh ini Xapiens telah menyelenggarakan enam 
free webinar Xapiens Talk dengan beragam tema 
– termasuk Top 5 Cyber Security, Agile IT Project 
Management, The Demand for Tech Talent 
in “New Normal” Era, Industrial Technology 
Transformation, “Blockchain” The New Business 
Model, dan All Opportunities and Challenges 
in Indonesia. Xapiens juga menggandeng 
beberapa narasumber hebat dari internal Indika 
Energy Group hingga pembicara eksternal yang 
mumpuni di bidangnya.

Dalam webinar perdananya, Xapiens Talk 
mengangkat tema Top 5 Cyber Security, dipandu 
oleh Wawan Purwanto, VP Infra & Cyber Security 
Xapiens yang menceritakan tentang pengamanan 
dunia cyber dan kemungkinan-kemungkinan 
yang terjadi saat semua beranjak menjadi online.

Dalam seri ke-2, Xapiens menggandeng 
Aries Putra Suswendi, VP Innovation and 
Technology Tripatra yang membawakan tema 
Agile IT Project Management. Topik terkait Agility 
ini juga sebelumnya sempat digunakan Xapiens 
saat berkolaborasi dengan Tripatra dalam Proyek 
Tripatra Digital Transformation Program (TDTP).

Pembahasan semakin hangat ketika Djati Adi 
Wicaksono, Chief Solutions Officer selaku host 
pada seri ke-2 menanyakan perbedaan antara 
tiga metodologi, yakni Design Thinking, Lean 
Startup dan Agile. Aries menjelaskan, bahwa tiga 
metode yang disebutkan sebelumnya merupakan 
metode yang saling menyempurnakan. Di 
saat Design Thinking membebaskan seseorang 
berimajinasi secara luas, berwarna, dan berpikir 
layaknya desainer, kemudian ada Lean Startup 
yang membatasi variasi inovasi agar menjadi 
lebih efisien. Variasi inovasi tersebut kemudian 
dikemas lagi menjadi sebuah bentuk produk yang 
berwarna, efisien dan sesuai dengan kebutuhan 
klien dalam sebuah metodologi yang dikenal 
dengan Agile.

Kesempatan ketiga Xapiens Talk mengangkat 
tema tentang The Demand for Tech Talent in 
New Normal Era yang dipandu oleh Prof. Dana 
S. Saroso, PhD, Rektor BRI Institute. Pemilihan 
topik ini dilatar belakangi adanya akselerasi 
transformasi digital yang begitu pesat saat adanya 
pandemi COVID-19. Banyak kebutuhan proses 
bisnis dan industri di era New Normal yang harus 
tetap disambut baik oleh talents dan technology 
providers.

Pada seri berikutnya, Xapiens Talk 
mengangkat tema Industrial Technology 
Transformation yang dipandu oleh Iman Darus 
Hikman, Deputy Director Mining & Mine Service 
Petrosea dan Djati Adi Wicaksono serta tema 
BlockChain The New Business Model yang 
dipandu oleh Andry Alamsyah, Director of Digital 
Business Ecosystem Research Center dari Telkom 
University. BlockChain adalah pencatatan yang 
terdistribusi pada platform internet secara sangat 
aman karena BlockChain penyimpanannya 
berurutan dan terenkripsi sehingga, mustahil 
dirusak atau hacked. Andry mengatakan 
bahwa platform BlockChain bukan seperti 
platform internet biasa, karena BlockChain 
memungkinkan value berpindah dari satu 
entitas ke entitas lain dan tercatat dengan sangat 
aman, inilah sebabnya BlockChain mempunyai 
karakteristik Internet of Value.

Mungkin ada diantara Anda yang bertanya, 
mengapa Xapiens mengadakan webinar ini. 
Melalui ragam topik seputar teknologi dengan 
para ahli, Xapiens ingin memberikan edukasi 
terkait teknologi yang dapat bermanfaat bagi 
masyarakat – terlebih lagi di masa saat ini.

Maka tak ada salahnya jika Anda juga 
bisa ikut bergabung sesi webinar Xapiens 
selanjutnya. Caranya mudah, cukup follow 
instagram @xapiens_tech untuk informasi 
webinar selanjutnya. Coba simak quote yang 
dicetuskan Albert Einstein, bahwa hidup itu 
seperti bersepeda, kalau kamu ingin menjaga 
keseimbanganmu, maka kamu harus terus 
bergerak maju. Paham teknologi kini menjadi 
salah satu pengetahuan yang diperlukan. Dengan 
mengikuti webinar Xapiens series selanjutnya, 
sobat Indikator sudah berupaya bergerak lebih 
maju!


