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Upaya Kurangi Ketertinggalan
Virtualisasi telah merambah
setiap sendi infrastruktur TI. Mulai
dari server, storage, bahkan sampai
data center pun dapat divirtualisasi.
Bagaimana dengan jaringan?
Sebagai tulang punggung transmisi
data, jaringan pun seharusnya
mampu mengimbangi atau bahkan
melampaui kemampuan virtualisasi
berbagai elemen infrastruktur TI
tersebut. Akankah software defined
networking segera memulai
kiprahnya dan menjadi solusi?
 Naskah: Liana Threestayanti
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dalah NetEvents APAC Summit yang
berlangsung di Phuket, Thailand, medio
Februari lalu yang merupakan ajang
promosi Software Defined Networking (SDN)
oleh Open Networking Foundation (ONF) di
kawasan Asia Pasifik. Salah satu pertanda
makin berkibarnya SDN berikut protokol
OpenFlow adalah bertambahnya jumlah
anggota ONF. “Open Networking Foundation
terbentuk dua tahun lalu, dengan jumlah
anggota 13 perusahaan. Dan kini anggotanya
sudah mencapai 91 perusahaan,” ujar Rick
Bauer (Managing Director, Open Networking
Foundation).
Apa hubungan antara ONF dan SDN? Erat
sekali. ONF adalah promotor utama SDN dan
OpenFlow. Derasnya dukungan yang mengalir
memberi makna bahwa SDN kian diapresiasi.
Meskipun usianya baru dua tahun, ONF
memang mendapat simpati yang tak sedikit.
Selain para pendiri yang terdiri atas korporasi
TI, seperti Deutsche Telekom, Facebook,
Google, Microsoft, Verizon, dan Yahoo!, ONF
juga didukung oleh perusahaan non TI, semisal
Goldman Sachs.
Tentu saja bukan hanya animo anggota
ONF yang menjadi barometer kesuksesan
SDN di masa depan. “Software defined
networking bukan lagi sekadar diskusi
atau praktek berskala lab, sudah ada

beberapa perusahaan telekomunikasi yang
mengimplementasikannya,” tandas Rick
Bauer. Kalau Anda menengok situs resmi ONF,
opennetworking.org, Anda dapat mengunduh
white paper dan rilis tentang implementasi SDN
di berbagai organisasi maupun pengembangan
perangkat jaringan berbasis arsitektur SDN.
“Saat ini SDN secara luas diadopsi oleh
para penyedia layanan public cloud,” jelas Rick
dalam keynote speech-nya seraya merujuk
pada implementasi SDN dan OpenFlow oleh
Google dan NTT Com. Google menggunakan
OpenFlow pada jaringan internal wide area
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bisnis); programmability (inovasi dalam
jaringan, akselerasi feature dan layanan baru);
dan centralized intelligence (penyederhanakan
proses provisioning, pengoptimalan kinerja,
dan pengelolaan kebijakan).
Sebenarnya inovasi semacam itu bukan
hal yang asing di dunia TI. Rick Bauer
mengingatkan bahwa pada sekitar akhir 1980an hal seperti ini pun pernah terjadi. “Anda
ingat ketika kita beranjak dari mainframe
ke client server dan sistem terdistribusi
lainnya? Dengan SDN, kita mendistribusikan
‘kepandaian’ jaringan tadi keluar dari ruang
jaringan. Bisa ke server atau perangkat
lainnya,” jelasnya.

Menata Jalan untuk SDN

network yang menghubungkan beberapa
pusat data hyperscale miliknya, di Eropa,
Amerika, dan Asia Pasifik. Sementara NTT Com
menerapkan arsitektur SDN untuk menopang
platform enterprise cloud.
Namun tentu saja perusahaan nonpenyedia layanan cloud tetap dapat mengambil
keuntungan dari SDN. “Contoh aplikasi SDN
di ranah enterprise adalah migrasi virtual
machine di cloud. Ini akan sangat membantu
[perusahaan] dalam hal [penyediaan] disaster
recovery dan business continuity. Kami juga
sudah melakukannya di jaringan kampus
dalam menggelar layanan kompleks, seperti
unified communications,” imbuh Rick. Operator
telekomunikasi juga dapat menikmati kelebihan
SDN yaitu dalam aktivitas distribusi content,
traffic steering, dan penyediaan on demand
network services.

SDN, OpenFlow Sebuah Keniscayaan

Ada empat faktor yang akan mengangkat
SDN dan OpenFlow ke jalur mainstream: big
data, komputasi mobile (termasuk internet
of things); komputasi awan; dan on demand
services (termasuk di dalamnya adalah BYOD).
Dengan empat faktor pendorong yang memang
ditujukan sebagai motor perubahan teknologi,
bisnis dan gaya hidup tersebut, software
defined networking diyakini akan menjadi
sebuah keniscayaan.
Dalam arsitektur jaringan tradisional,
control plane yang mengatur pendistribusian
paket data “terpasung” dalam perangkat keras
jaringan, seperti switch dan router. Sangat
terintegrasi secara vertikal, arsitektur semacam
ini menggantungkan diri kepada hierarki switch
dan router. Akibatnya ketika ada perubahan
layanan dalam jaringan, administrator harus
mekonfigurasi-ulang setiap perangkat dalam
hierarki jaringan tersebut.
Kash Shaikh (Senior Director, Product
Marketing & Technical Marketing, HP

Networking) memberi ilustrasi yang menarik.
Dalam lingkungan public cloud, sebuah
penyedia layanan cloud publik rata-rata
melakukan 10 ribu provision per hari. “Katakan
saja setiap provison membutuhkan dua puluh
command, artinya ada 200 ribu command
setiap harinya,” papar Kash di hadapan para
analis dan wartawan yang hadir di acara 2013
NetEvents APAC Summit.
Misalnya saja, sang penyedia layanan cloud
memiliki administrator jaringan yang sangat
“jago” sehingga bisa memasukkan dua puluh
command ini dalam waktu satu menit, atau
200 ribu command dalam waktu 3333 jam.
“Butuh 420 admin untuk melakukan itu. Tidak
feasible, meski tujuannya adalah mengejar
kecepatan dalam lingkungan public cloud,”
tandas Kash.
Belum lagi ketika terjadi error. Ini karena
jaringan tersebut berbasis device to device
configuration dan manual command, sehingga
akan sangat memakan waktu bila admin
harus mencari letak kesalahan (error) yang
terjadi. “Ibaratnya mencari jarum dalam
jerami, bukan?” tambah Kash Shaikh. Padahal
lingkungan cloud mengharapkan kecepatan
proses tanpa kompromi.
Lalu muncullah konsep memisahkan
“kepandaian” yang memutuskan ke mana
paket data harus dikirimkan (control plane) dari
sistem yang bertugas meneruskan (forward)
paket data (data plane) ke destinasi tertentu.
Control plane tersebut selanjutnya diletakkan
pada tingkatan yang lebih abstrak, berupa
software. Dan komunikasi antara keduanya
dilakukan melalui OpenFlow. Dengan cara
demikian, organisasi dapat mengelola dan
berinovasi pada jaringan dengan lebih mudah
dan efisien, meskipun dalam skala besar
sekalipun.
Ada tiga prinsip utama yang ditawarkan
SDN: abstraksi (pemisahan control plane dari
data plane, konfigurasi virtualisasi, dan aplikasi

Pujian terhadap software defined
networking memang banyak ditabur ONF
maupun para anggotanya dalam event
NetEvents kali ini. Namun ada pula keraguan
yang menyembul. Salah satunya datang dari
Ed Chapman (VP Business Development &
Alliances, Arista Network). Dalam sesi debat
yang dipandu oleh Dustin Kehoe (Associate
Research Director, Telecommunications ANZ,
IDC), Ed memaparkan kekhawatiran munculnya
protokol dan arsitektur yang beraneka ragam
di pasaran sehingga dapat membingungkan
pengguna. Karena ONF memang tidak
menutup kemungkinan munculnya protokolprotokol baru setelah OpenFlow.
Diakui oleh Rick Bauer bahwa ONF
memang harus berbicara tentang OpenFlow
secara lebih luas lagi. “Tantangan terbesar
bagi kami adalah menyediakan (dokumen)
terkait contoh implementasi, white
paper, ‘resep’ tentang bagaimana sebuah
organisasi mengaplikasikan OpenFlow dan
SDN,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa
ONF membentuk kelompok kerja khusus
yakni Market Education Workgroup untuk
mengumpulkan contoh-contoh kesuksesan
implementasi SDN yang netral dari campur
tangan vendor.
Upaya lain adalah menggelar event
PlugFest. Dalam event ini anggota ONF
berkumpul dan menguji perangkat masingmasing. “Kami menerapkan freedom to fail
before you get it right,” jelas Rick. Salah
satu yang ingin dilihat dari PlugFest adalah
interoperabilitas perangkat setiap vendor
maupun perusahaan pengguna.
Untuk memperoleh efek edukasi yang
lebih masif, ONF juga menggelar kursus online
tentang SDN dan OpenFlow. Kursus bernama
Massively Online Open Course (MOOC) ini
dapat diambil gratis oleh siapapun. “Silakan
Anda kunjungi website coursera.org. Kami
akan memulainya bulan April ini,” jelas Rick
Bauer. Salah satu peluang penting yang dilihat
ONF dari inisiatif ihni adalah memberikan
informasi lengkap tentang SDN dan OpenFlow
kepada para mahasiswa di bidang komputer.
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