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STRATEGI SI 

• Untuk menentukan strategi SI/TI yang dapat
mendukung pencapaian visi dan misi organisasi, 
maka perlu pemahaman tentang strategi bisnis
organisasi. Pemahaman tersebut mencakup
penjelasan terhadap hal-hal berikut : mengapa
suatu bisnis dijalankan, kemana tujuan, dan arah
penjelasan terhadap hal-hal berikut : mengapa
suatu bisnis dijalankan, kemana tujuan, dan arah
bisnis, kapan tujuan tersebut dicapai, bagaimana
cara mencapai tujuan dan adakah perubahan
yang harus dilakukan. Jadi dalam membangun
suatu strategi SI/TI, yang menjadi isu sentral
adalah penyelarasan (alignment) strategi SI/TI 
dengan strategi bisnis organisasi. 
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Penerapan SI/TI

1. Pertama, memperbaiki efisiensi kerja dengan
melakukan otomasi berbagai proses yang 
mengelola informasi. 

2. Kedua, meningkatkan keefektifan manajemen2. Kedua, meningkatkan keefektifan manajemen
dengan memuaskan kebutuhan informasi guna
pengambilan keputusan. 

3. Ketiga, memperbaiki daya saing atau
meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi
dengan merubah gaya dan cara berbisnis (Ward 
and Peppard, 2002). 
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Metode Perencanaan SI 

Ward & Peppard

• Metodologi merupakan kumpulan dari metode,
teknik, dan tools yang digunakan untuk
mengerjakan sesuatu. Tujuan dari penggunaan
metodologi dalam perencanaan strategis SI/TImetodologi dalam perencanaan strategis SI/TI
adalah untuk meminimalkan resiko kegagalan,
memastikan keterlibatan semua pihak yang
berkepentingan serta meminimalkan
ketergantungan individu, dan lebih menekankan
kepada proses dan sasaran yang ditentukan.
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Model SWOT
strengths, weaknesses, opportunities, threats

• Analisis SWOT akan dipetakan dari hasil analisis lingkungan. 

1. Kekuatan diidentifikasikan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja kekuatan organisasi

untuk dapat meneruskan dan mempertahankan bisnis. Dengan mengetahui kekuatan yang 

dimiliki organisasi akan dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan kekuatan sebagai

modal untuk dapat bersaing. 

2. Mengidentifikasi kelemahan bertujuan untuk dapat mengetahui apa kelemahan-kelemahan

yang masih ada, dan dengan mengetahui kelemahan tersebut, maka perusahaan dapatyang masih ada, dan dengan mengetahui kelemahan tersebut, maka perusahaan dapat

berusaha untuk memperbaiki agar menjadi lebih baik. Kelemahan yang tidak atau terlambat

teridentifikasi akan merugikan bagi perusahaan. Oleh karena itu dengan semakin cepat

mengetahui kelemahan, maka perusahaan juga dapat sesegera mungkin mencari solusi untuk

dapat menutupi kelemahan tersebut. 

3. Dengan mengetahui peluang, baik peluang saat ini maupun peluang dimasa yang akan

datang, maka perusahaan dapat mempersiapkan diri untuk dapat mencapai peluang

tersebut. Berbagai strategi dapat disiapkan lebih dini dan terencana dengan lebih baik

sehingga peluang yang telah diidentifikasi dapat direalisasikan. 

4. Berbagai jalan untuk dapat mewujudkan peluang/kesempatan dan mempertahankan

kelangsungan bisnis organisasi tentunya akan mengalami banyak ancaman. Ancaman yang 

dapat teridentifikasi dapat dicarikan jalan keluarnya sehingga organisasi dapat meminimalkan

ancaman tersebut. 
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Critical Success Factor

• Analisa CSF merupakan suatu ketentuan dari

organisasi dan lingkungannya yang berpengaruh

pada keberhasilan atau kegagalan. 

• CSF dapat ditentukan jika objektif organisasi telah• CSF dapat ditentukan jika objektif organisasi telah

diidentifikasi. 

• Tujuan dari CSF adalah menginterpretasikan

objektif secara lebih jelas untuk menentukan

aktivitas yang harus dilakukan dan informasi apa

yang dibutuhkan
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Value Chain

• Analisa Value Chain dilakukan untuk memetakan

seluruh proses kerja yang terjadi dalam organisasi

menjadi dua kategori aktivitas, yaitu aktivitas

utama dan aktivitas pendukung. Mengacu padautama dan aktivitas pendukung. Mengacu pada

dokumen organisasi yang menyebutkan tugas dan

fungsi setiap unit kerja berdasarkan pengamatan

yang dilakukan terhadap proses kerja yang terjadi

di masing-masing unit kerja, secara diagram value 

chain dapat terlihat seperti gambar dibawah ini.
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Value Chain SI Unikom

8



Pemanfaatan Teknologi

• Pemanfaatan teknologi informasi manjadi suatu
keharusan yang tidak dapat dihindari oleh setiap
perusahaan yang ingin menempatkan dirinya
pada posisi paling depan dalam suatu industri. 
Terkait dengan hal ini, pengelolaan sumber dayaTerkait dengan hal ini, pengelolaan sumber daya
informasi memegang peranan yang sangat
penting untuk menunjang suksesnya sebuah
bisnis. Dalam sebuah perusahaan, pengelolaan
sumber daya informasi biasanya disebut dengan
Sistem Informasi Sumber daya Informasi.
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ICT Outsourcing

• Perkembangan dunia Information and 

Communication Technology (ICT) sangat cepat. 

Karena itu, industri seharusnya tidak hanya

mengenal Capex (Capital Expenditure) ataumengenal Capex (Capital Expenditure) atau

investasi sendiri, tetapi juga harus mengenal

Opex (Operational Expenditure)  artinya

teknologi dan servis ICT disediak an oleh pihak

lain dan industri membayar secara rutin atau

dengan sistem sewa.
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Mengapa Harus Outsourcing

• Ketika Perusahaan membutuhkan dengan

segera teknologi atau sistem informasi yang 

terbarus sementara dilain pihak SDM IT yang 

ada diperusahaan tersebut belum menguasai, ada diperusahaan tersebut belum menguasai, 

maka OS akan masuk
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Kunci Sukses OS

• Kunci utama dalam kesuksesan outsourcing 
adalah pemilihan vendor yang tepat (choose

• the right vendor) karena outsourcing merupakan
kerjasama jangka panjang sehingga penunjukkan
vendor yang tepat sebagai mitra perusahaanvendor yang tepat sebagai mitra perusahaan
menjadi sangat krusial baik dari pertimbangan
aspek teknologi, bisnis, maupun tujuan finansial. 
Berdasarkan hal tersebut, perusahaan dituntut
untuk dapat memahami dasar pertimbangan
dalam pemilihan vendor.
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Masa Depan OS

• Outsourcing bisa menjadi solusi terbaik dalam menjaga
kepastian jumlah pengeluaran perusahaan dan menekan
resiko secara bersamaan. Dengan melibatkan pihak lain 
dalam melakukan pengawasan dan tindakan terhadap
sebagian dari kegiatan operasional sehari-hari, perusahaan
akan memperoleh kemudahan untuk bisa lebih serius
menangani bisnis utamanya. Bisnis teknologi informasi pun 
akan memperoleh kemudahan untuk bisa lebih serius
menangani bisnis utamanya. Bisnis teknologi informasi pun 
memiliki prospek yang cukup cerah di masa depan. Apalagi
teknologi informasi adalah dunia yang perubahan
paradigma dan solusinya bergerak sangat cepat. Maka
tentunya para pengguna barang atau jasa teknologi
informasi akan lebih minim dalam resiko jika mereka
melakukan kerjasama outsourcing.
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Kelemahan OS

• Rahasia perusahaan diketahui oleh Orang Lain

• Tidak bisa setiap saat menyelesaikan masalah

perubahan

• Operasional dan kegiatan bisnis lainya akan• Operasional dan kegiatan bisnis lainya akan

dengan mudah diketahui oleh orang lain
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MendaftarMendaftar EE--MailMail

http://gmail.comhttp://gmail.com

Untuk mendaftar Blog di

http://www.blogspot.com, 

disyaratkan anda harus

memiliki alamat email di

http://gmail.com

Berikut adalah langkah
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Berikut adalah langkah

untuk membuat e-mail 

gmail tersebut.

Click Link ini (create an 

account)



Tahap Mengisi Formulir

1. Nama Depan

2. Nama Belakang

3. Nama login yg akan

digunakan

(username)

4. Password

5. Pertanyaan untuk

keamanan jika anda

lupa password
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lupa password

6. Alamat E-mail 

alternatif jika terjadi

lupa password mau

dikirim kemana?

7. Lokasi

8. Masukan kata

Verifikasi

9. Click



Konfirmasi Pendaftaran E-Mail
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Click 

Show 

me my 

Account



MemulaiMemulai GMailGMail
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Google Buzz (Google Buzz (fasilitasfasilitas tambahantambahan didi gmailgmail barubaru))
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Click untuk

melanjutkan



HalamanHalaman utamautama GmailGmail
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MembuatMembuat Blog http://blogger.comBlog http://blogger.com

Masukan username dan

password anda:

Yang sesuai dengan
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Yang sesuai dengan

data gmail anda

Click Masuk



(1) (1) MendaftarMendaftar BlogerBloger
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Tandai disini



(2) Beri Nama Blog Anda

Masukan Judul

Blog
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Tuliskan alamat

blog anda, jangan

lupa check 

ketersedian alamat

tersebut

Click untuk

melanjutkan



Pilih Template
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Click salah satu

template

Click untuk

melanjutkan



Blog Anda Jadi

Click disini
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Click disini

untuk

melanjutkan



Mengupload Artikel

Langkah selanjutnya

adalah menuliskan

artikel anda di sini.

Disini anda dapat

menambahkan gambar, 
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menambahkan gambar, 

video, suara dan lain-

lain



Contoh Artikel Yang telah Online
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http://taryanarx.blogspot.com/



Terimakasih

Selamat belajarSelamat belajar
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