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Santara Percayakan Keamanan 
Aplikasi Mobile ke Horangi

Santara saat ini dikenal sebagai salah satu pemain utama di industri equity crowdfunding 

Indonesia. Perusahaan yang bermarkas di Yogyakarta ini membangun sebuah platform 

yang menjadi penghubung antara pelaku bisnis yang ingin mengembangkan usahanya 

dengan masyarakat luas yang ingin memiliki bisnis dengan cara bergabung sebagai 

investor di bisnis tersebut.

1. Santara ingin memperkuat keamanan di platformnya 
lewat penetration testing (uji penetrasi) di seluruh 
aplikasinya.

2. Horangi bertugas melakukan black box penetration test 
pada aplikasi Santara yang berfungsi mempertemukan 
pelaku bisnis dengan para calon investornya.

3. Kesuksesan penetration testing akan meningkatkan 
kepercayaan para pengguna aplikasi  Santara dalam 
bertransaksi.

SERVICES

Mobile App Penetration Testing

RINGKASAN

Pemerintah Indonesia lewat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
mengatur secara ketat operasional perusahaan yang berada di 
industri keuangan, termasuk Santara. Konsep bisnis Santara 
sendiri tidak bisa dibilang sederhana. Pasalnya, mereka 
mempertemukan para pemilik usaha yang menawarkan 
sahamnya untuk memperoleh modal segar ke para calon 
pemodal. Tak heran jika tantangan utama Santara adalah 

TANTANGAN BISNIS

Industri Equity Crowdfunding merupakan industri yang masih 
terbilang baru di Indonesia. Untuk itulah Santara harus bisa 
meyakinkan penggunanya soal keamanan platform mereka lewat 
pemilihan konsultan yang berkualitas di atas rata-rata. Horangi 
sendiri dianggap sebagai auditor keamanan informasi yang 
terpercaya lewat beberapa sertifikasi di bidang keamanan 
informasi. Hal ini direfleksikan oleh kualitas layanan yang 
konsultan Horangi berikan.

Kualitas layanan para konsultan Horangi Indonesia ditunjukkan 
lewat laporan yang disajikan secara komprehensif, cara 
penetration test yang detail, dan project management yang 
dikelola dengan baik.
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menyediakan platform yang tangguh, teruji, dan pastinya aman 
untuk kedua belah pihak, baik investor maupun pelaku usaha.

MENGAPA HORANGI?
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Santara mempercayakan seluruh penetration test aplikasi ke 
Horangi Indonesia, baik aplikasi layanan web maupun aplikasi 
perangkat mobile. Semua penetration testing menggunakan 
black box. Selain merupakan salah satu syarat dari OJK kepada 
penyelenggara equity crowdfunding, penetration test juga 
merupakan salah satu hal yang sudah seharusnya diperlukan oleh 
semua penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga 
keamanan informasi di dalam layanan yang diberikan.

PENETRATION TESTING APLIKASI SANTARA

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, industri equity 
crowdfunding merupakan industri yang tergolong baru di 
Indonesia. Salah satu faktor penting dalam perkembangan bisnis 
di sektor ini adalah membangun kepercayaan terhadap 
keamanan informasi dari penggunanya. 

“Hal tersebut juga yang membuat kami merasa bahwa 
penetration test, baik oleh tim internal kami, maupun oleh pihak 
auditor eksternal perlu dilakukan,” ungkap Maulana Iskandar 
Zulkarnaen, Chief Technology Officer Santara. 

Dengan memandang faktor keamanan informasi menjadi tulang 
punggung bisnisnya, Santara menyeleksi rekanan konsultan 
dengan ketat. Lewat lingkaran informasi keamanan siber di media 
sosial dan referensi dari para kolega profesional, akhirnya Santara 
memantapkan pilihan untuk melakukan perjalanan penetration 
test bersama Horangi Indonesia.

Iskandar mengatakan, pihaknya puas terhadap layanan yang 
diberikan tim Horangi Indonesia. “Kami harap dapat terus 
berkolaborasi dengan pegiat maupun pemberi jasa layanan 
keamanan informasi dan hal ini menjadi pesan bagi seluruh 
penyelenggara sistem elektronik lainnya bahwa keamanan 
informasi adalah hal yang perlu dan penting untuk diperhatikan,” 
tutupnya.

HASILNYA: KEPERCAYAAN PENGGUNA TERHADAP 
KEAMANAN INFORMASI
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Kami harap dapat terus berkolaborasi dengan pegiat maupun 

pemberi jasa layanan keamanan informasi dan hal ini menjadi 

pesan bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik lainnya 

bahwa keamanan informasi adalah hal yang perlu dan penting 

untuk diperhatikan
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