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ABSTRACT
The use of information technology for any modern organization is a must, because it will greatly
assist management in managing and achieving organizational goals. To implement information
technology in organizations it is necessary to plan the right strategy. Information Technology
strategic planning is a process of identifying a portfolio of computer-based information system
applications that will support organizations in implementing business plans and realizing their
business goals. Information Technology strategy planning studies the influence of Information
Technology on business performance and contributions to organizations in choosing strategic
steps. In the Information Technology strategic planning process with the research object of LEPISI
College, the author uses the framework according to Jhon Ward and Peppard. The results of this
study are in the form of a proposed Information System strategy planning framework that can be
used in LEPISI colleges.
Keyword: Information Technology Strategic plan

ABSTRAK
Pemanfaatan teknologi informasi bagi organisasi apapun yang modern adalah suatu keharusan,
karena akan sangat membantu manajemen dalam mengelola dan mencapai tujuan organisasi.
Untuk mengimplementasikan teknologi informasi dalam organisasi diperlukan perencanaan
strategi yang tepat. Perencanaan strategis Teknologi Informasi merupakan suatu proses
identifikasi portofolio aplikasi sistem informasi berbasis komputer yang akan mendukung
organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Perencanaan
strategi Teknologi Informasi mempelajari pengaruh Teknologi Informasi terhadap kinerja bisnis
dan kontribusi bagi organisasi dalam memilih langkah-langkah strategis. Dalam proses
perencanaan strategis Teknologi Informasi dengan obyek riset Perguruan Tinggi LEPISI ini,
penulis menggunakan framework menurut Jhon Ward dan Peppard Hasil dari penelitian ini
adalah berupa usulan kerangka kerja perencanaan strategi Sistem Informasi yang dapat
digunakan pada perguruan tinggi LEPISI.
Kata kunci: Perencanaan Strategis Teknologi Informasi
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1.

PENDAHULUAN

Kemudahan pelayanan serta kualitas layanan yang diberikan perguruan tinggi akan diapresiasi
oleh masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan hingga pendidikan tinggi. Sehingga akan
banyak masyarakat yang mempercayakan pendidikannya pada perguruan tinggi. Perguruan tinggi
yang dapat memberikan pelayanan jasa pendidikan yang baik kepada mahasiswanya akan banyak
diminati oleh masyarakat. Pemberian pelayanan yang baik yang diberikan kepada masyarakat
umumnya dan kepada sivitas akademik perguruan tinggi akan sangat didukung oleh adanya Sistem
Informasi yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Sistem Informasi yang baik sangat dipengaruhi
oleh pemanfaatan Teknologi Informasi. Dengan semakin berkembangnya jumlah perguruan tinggi
swasta di Tangerang saat ini, maka menyebabkan perlunya perencanaan strategis Sistem Informasi
Akademik dan Teknologi Informasi untuk tetap eksis dan memenangkan persaingan dalam dunia
pendidikan tinggi. Pada era teknologi informasi ini, hampir semua organisasi memanfaatkan IT
dalam kegiatan operasionalnya.
Akan tetapi kemampuan perencanaan, pengelolaan dan
implementasi SI/TI yang dikaitkan dengan strategi bisnis organisasi nampaknya masih kurang
diterapkan. Adanya dukungan teknologi dan informasi yang baik pada suatu perusahaan akan
meningkatkan efisiensi, efektifitas, serta produktifitas dalam menjalankan proses bisnis serta dapat
mendukung pengimplementasian rencana strategis SI/TI-nya. Penelitian ini dilakukan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perencanaan strategis Sistem Informasi
Akademik yang akan diimplementasikan di Perguruan Tinggi LEPISI Tangerang. Berdasarkan
perkembangan permasalahan yang ada di Perguruan Tinggi LEPISI Tangerang, maka diperlukan
perencanaan strategis sistem informasi yang sesuai dengan organisasi untuk mendukung
implementasi dalam bentuk yang lebih terpadu guna membenahi keadaan infrastruktur seperti
pengembangan arsitektur jaringan, pengembangan laboratorium, peningkatan sarana dan prasarana,
pengembangan sumberdaya manusia serta pengembangan aplikasi Sistem Informasi Akademik.
Adapun pertanyaan penelitian tersebut adalah “Bagaimana bentuk rumusan tahapan penyusunan
perencanaan strategis Sistem Informasi yang sesuai untuk Perguruan Tinggi LEPISI Tangerang
dengan memperhatikan langkah-langkah dari perencanaan strategis suatu perguruan tinggi
swasta?”
2.

PERANCANGAN PENELITIAN

Perancangan rencana strategi SI/TI dalam penelitian ini, penulis mengacu pada metodologi
Perencanaan Strategi Sistem Informasi yang dikemukakan oleh Jhon Ward dan Peppard[1].
Penggambaran secara garis besar mengenai metodologi yang akan digunakan dapat dilihat pada
gambar berikut ini:

Sumber:(Ward dan Peppard,2002)
Gambar 1. Metodologi Penelitian
Versi Ward and Peppard
Berdasarkan Metode Pemetaan
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Penelitian ini dilakukan dalam suatu organisasi yang sudah memiliki rencana bisnis yang
berisi Misi, Visi, Tujuan dan Sasaran. Untuk mempertahankan bisnis yang sudah berjalan dan
untuk mendapatkan kemampuan bersaing dengan pesaingnya, organisasi ingin membuat rencana
strategi SI/TI. Rencana SI/TI bertujuan untuk mengevaluasi strategi bisnis saat ini agar selaras
dengan strategi SI/TI serta mencari peluang bisnis baru dengan adanya dukungan SI/TI. Agar
rencana strategi ini dapat dibuat dengan baik maka diperlukan suatu alur kerja perencanaan strategi
SI/TI yang nantinya akan diusulkan sebagai kerangka kerja perencanaan strategi SI/TI yang
nantinya akan diusulkan sebagai kerangka kerja perencanaan strategi SI/TI yang dapat
diimplementasikan dalam suatu organisasi. Sebagai gambaran berikut ini kerangka kerja penelitian
yang penulis gunakan.

Gambar 2. Kerangka Kerja Penelitian
Kerangka Kerja Perencanaan Strategi SI/TI
Kerangka Kerja Perencanaan Strategi SI/TI merupakan acuan yang dapat memberikan
gambaran kegiatan yang menyusun perencanaan strategi SI/TI. Kerangka kerja yang penulis
maksud digambarkan sebagai berikut:
Inisialisasi Persiapan Perencanaan Strategi SI/TI
(Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup)

Tahap-1
Tahap-2
Memahami
Kebutuhan
Bisnis
Organisasi

Identifikasi Organisasi
(Visi, Misi, Tujuan, Sasaran)

Analisis Lingkungan Bisnis
Organisasi Internal

Analisis SWOT

Tahap-3
Menentukan
Target SI/TI

Analisis Value
Chain

Identifikasi Masalah Internal
Bisnis

Analisis Lingkungan Bisnis Organisasi Eksternal

Analisis PEST

Analisis BCG

Analisis
Kekuatan Porter

Identifikasi Peluang Bisnis dari Eksternal Organisasi

Analisis Lingkungan SI/TI
Internal

Analisis Lingkungan SI/TI
Eksternal

Identifikasi SD. SI/TI
(Posisi,Keadaan,kekuatan)

Identifikasi Perkembangan
Teknologi & menelaah
kebutuhan Teknologi saat ini

Aplikasi Portofolio saat ini

Aplikasi Terkini Saat ini

Analisis Gap Kebutuhan Informasi

Membuat Landasan Kebijakan SI/TI

Membuat Strategi SI/TI

Tahap-4
Menentukan
Strategi SI/TI

Strategi Manajemen SI/TI

Strategi Bisnis SI/TI

Strategi SI/TI

Aplikasi Portofolio Mendatang

Tahap-5

Rencana Implementasi (Rencana dan Jadwal Kerja)

Gambar 3. Kerangka Kerja Perencanaan Strategi SI/TI.
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Untuk menunjang kelengkapan data penelitian yang dibutuhkan pada saat melakukan
wawancara dengan narasumber, penulis membuat kisi-kisi instrumen penelitian yang bisa dilihat
dalam tabel berikut:
Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian
Dimensi
1. Strategi Bisnis
2. Pemanfaatan SI/TI
3. Kebijakan di SI/TI
4. Rencana strategis
SI/TI
4. Dukungan lembaga
/manajemen

3.

Indikator
a. Memberikan pelayanan yang baik b. Melakukan kerja sama
c. Merspon perkembangan TI d. Merespon perubahan bidang pendidikan
a. Memiliki SIA
b. Memanfaatkan TI secara optimal
a. Memiliki divisi TI
b. Memiliki SOP
c. Asset hardware & software d. Memiliki web
a. Memiliki renstra SI/TI
b. Harapan terhadap SI/TI untuk lembaga
a. Dukungan manajemen terhadap SI/TI
b. Harapan untuk lembaga

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kerangka kerja perencanaan strategis SI/TI yang penulis usulkan sebelumnya,
maka pada pembahasan ini dilakukan implementasi dari kerangka kerja tersebut guna membuat
perencanaan strategis SI/TI Perguruan Tinggi LEPISI Tangerang. Lebih lanjut implementasi
kerangka kerja perencanaan strategi SI/TI yang dimaksud dijelaskan berikut ini.
3.1. Tahapan Kerangka Kerja Perencanaan Strategis SI/TI yang Diusulkan
Berikut ini tahapan kerangka kerja perencanaan strategis SI/TI yang penulis usulkan adalah:
Tahap-1: Mempersiapkan Perencanaan Strategi SI/TI.
1.

2.

3.

4.

Tujuan perencanaan strategis SI/TI Perguruan Tinggi LEPISI Tangerang yaitu:
a. Mendapatkan keunggulan kompetitif bagi Perguruan Tinggi LEPISI dengan
menggunakan dukungan sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI).
b. Mempertahankan keunggulan kompetitif tersebut (sustainability of competitive
advantage).
Sasaran perencanaan strategis SI/TI Perguruan Tinggi LEPISI Tangerang yaitu:
a. Untuk menanggulangi keterbatasan sumber daya yang ada.
b. Meningkatkan sumber daya yang ada.
c. Meningkatkan penerimaan perguruan tinggi LEPISI.
d. Menjaga agar tidak kelebihan investasi dan juga kekurangan investasi.
Ruang lingkup perencanaan strategis SI/TI Perguruan Tinggi LEPISI dalam implementasi ini
sesuai yaitu aktifitas utama adalah pendidikan dan pengajaran dan aktifitas pendukung adalah
administrasi mahasiswa, administrasi keuangan, administrasi sumber daya manusia.
Pendekatan yang digunakan daam perencanaan strategis SI/TI Perguruan Tinggi LEPISI
adalah sesuai dengan usulan kerangka kerja perencanaan strategis SI/TI yang diuraikan yaitu
menggunakan konsep pemikirannya Jhon Ward dan Joe Peppard.

Tahap-2: Memahami Kebutuhan Bisnis Organisasi dan Informasi.
Untuk memahami kebutuhan bisnis perguruan tinggi LEPISI saat ini, dierlukan identifikasi
informasi, analisis bisnis eksternal, analisis bisnis internal, analisis SI/TI eksternal dan analisis
SI/TI internal. Berikut ini portofolio untuk aplikasi yang sedang berjalan di Perguruan Tinggi
LEPISI Tangerang.
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Tabel 2. Portofolio Aplikasi Berjalan
Strategic
**Informasi Profil Perguruan Tinggi LEPISI

High Potential
** Layanan informasi online
** SIA Terpadu berbasis Web
** Aplikasi Front Office Perguruan Tinggi LEPISI ** Layanan perpustakaan
Tangerang:
online
 Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
 Informasi Perkuliahan
 Informasi Kursus
 Informasi Lain-lain
( ) Aplikasi Back Office Perguruan Tinggi LEPISI
Tangerang:
 Registrasi Mahasiswa
** Perencanaan Kuliah
Key Operational
Support
Tahap-3: Menentukan Target bagi SI/TI
Setelah dilakukan beberapa analisis pada tahapan sebelumnya, maka kegiatan pada tahap
berikutnya adalah:
Identifikasi Masalah dan Solusi Internal
a. Pendaftaran Mahasiswa Baru
Permasalahan yang dihadapi oleh perguruan tinggi LEPISI dalam melaksanakan pendaftaran
mahasiswa baru adalah:
1) Sistem aplikasi yang digunakan hanya sekedar menginput data mahasiswa baru, belum
terintegrasi dengan pembayaran uang pendaftaran mahasiswa baru.
2) Sistem pendataran mahasiswa baru yang saat ini belum terintegrasi dengan program studi.
Dari permasalahan di atas, SI/TI dapat digunakan sebagai solusi untuk mengatasi
permasalahan yaitu dengan melakukan Sistem Pendaftaran secara On-line. Proses Bisnis
Sistem Pendaftaran On-line
1) Calon mahasiswa dapat mengakses informasi syarat pendaftaran mahasiswa baru melalui
website (www.lepisi.ac.id)
2) Pengisian formulir pendaftaran elektronis pada web tersebut.
3) Setelah sukses, pengisian formulir elektronis tersebut dan diberikan nomor pendaftaran
ujian saringan masuk (USM) yang dapat di cetak langsung melalui web.
4) Setelah mendapatkan nomor USM, calon mahasiswa melakukan pembayaran uang
pendaftaran ke bank yang sudah ditentukan oleh perguruan tinggi LEPISI dengan
menuliskan nomor pendaftaran yang didapat dari web LEPISI.
b. Pelaksanaan Ujian Saringan Masuk
Permasalahannya adalah pelaksanaan ujian saringan masuk (USM) yang dilakukan terpusat
yaitu di kampus LEPISI cukup merepotkan pendaftar yang berasal dari luar kota. Solusinya
adalah tempat pelaksanaan ujian saringan masuk tidak hanya dilakukan secara terpusat, tetapi
juga dapat dilakukan di beberapa lokasi kota sesuai dengan besarnya minat calon
mahasiswanya.
c. Registrasi Mahasiswa
Registrasi mahasiswa baik yang baru maupun lama dilakukan secara manual Permasalahannya
data-data yang diisi oleh mahasiswa tersebut dalam formulir belum bisa dimanfaatkan dengan
baik, karena data-data tersebut masih bersifat manual. Dari permasalahan di atas, SI/TI dapat
menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada saat proses registrasi
mahasiswa, yaitu dengan menggunakan Sistem Biodata Mahasiswa On-line.
d. Perencanaan Studi Mahasiswa
Sistem perencanaan studi mahasiswa selama ini teah dilakukan dengan menggunakan sistem
aplikasi melalui tahapan dan prosedur penyerahan Form Rencana Studi (FRS) dan pembagian
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Kartu Rencana Studi (KRS). Permasalahannya waktu yang diperlukan dalam proses pengisian
KRS hingga penyerahan KRS membutuhkan waktu yang relatif lama dan biaya, untuk itu
perlu dilakukan perubahan dalam tahapan ini. Solusi dari permasalahan persetujuan KRS
dengan ketua program studi dan Puket I atau Pudir I disatukan sehingga cukup hanya Puket I
atau Pudir I, sehingga form KRS harus diedit. Proses penyatuan persetujuan ini sangat efesien
waktu,KRS yang dicetak cukup rangkap dua (mahasiswa dan arsip).
3.2. Identifikasi Peluang Bisnis dari Eksternal Organisasi
Dengan memperbaiki sistem yang ada saat ini, peluang bisnis dari eksternal organisasi dapat
ditingkatkan.
a. Sistem Pendaftaran secara On-line
Sistem pendaftaran secara on-line dapat meningkatkan minat calon mahasiswa baru untuk
mendaftar ke perguruan tinggi LEPISI, dimana setiap mahasiswa diberikan alternatif untuk
mendaftar melalui internet dan tidak harus datang ke kampus LEPISI.
b. Pelaksanaan Ujian Saringan Masuk
Pelaksanaan ujian saringan masuk (USM) di beberapa tempat dapat meningkatkan minat
mahasiswa melakukan pendaftaran ke perguruan tinggi LEPISI.
3.3. Analisis Kesenjangan (Gap Analisis)
Dari hasil analisis terhadap kebutuhan akan SI/TI dan SI/TI yang tersedia maka didapat point
pengembangan SI/TI yang belum ada dan perbaikan terhadap SI/TI saat ini yang sudah ada tetapi
belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu perlu penambahan fiture terhadap aplikasi
yang sudah ada tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan SI yang perlu dikembangkan.
a. Sistem pendaftaran saat ini dengan sistem pendaftaran secara on-line yang akan direncanakan
ke depan tentu mempunyai perbedaan dalam beberapa prosedur dalam mendapatkan
kebutuhan informasinya.
b. Sistem Registrasi On-line
Sistem registrasi on-line dengan registrasi yang lama mempunyai kebutuhan data yang
berbeda, di mana setiap registrasi on-line, arsipnya sudah dalam bentuk data elektronik,
sedangkan yang lama masih dalam bentuk dokumen manual.
c. Sistem Perencanaan Studi Mahasiswa
Sistem perencanaan studi mahasiswa yang lama dengan yang diusulkan dalam kebutuhan
datanya juga mengalami perubahan proses.
3.4. Membuat Dasar Kebijakan SI/TI
Berdasarkan kebijakan-kebijakan SI/TI dalam mengatasi permasalahan yang ada di atas perlu
dilakukan aturan-aturan untuk mendukung kebijakan tersebut.
a. Adanya Kebutuhan Sistem Informasi yang Berbasis TI
Sistem Informasi yang berbasis teknologi informasi bagi Perguruan Tinggi LEPISI Tangerang
bukan lagi suatu pilihan akan tetapi sudah merupakan suatu kebutuhan dalam proses kegiatan
operasional kesehariannya.
b. Adanya Permasalahan dalam Proses Bisnis
Permasalahan-permasalahan yang ada dalam setiap proses bisnis yang ada di Perguruan
Tinggi LEPISI harus dicari solusinya yaitu dengan pengembangan sistem informasi dengan
memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
c. Peluang Pengembangan Organisasi
Sistem Informasi dengan memanfaatan teknologi secara optimal akan memberikan banyak
peluang bagi pengembangan Perguruan Tinggi LEPISI Tangerang. Proses bisnis yang
ditunjang oleh sistem informasi yang berbasis teknologi informasi akan lebih efisien dan
efektif.
Tahap-4 : Menentukan Strategi SI/TI
Berdasarkan kebutuhan tersebut di atas diperlukan strategi SI/TI pada masa yang akan datang yang
diperlukan oleh perguruan tinggi LEPISI Tangerang.
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Perencanaan Strategi Bisnis SI/TI
a. Visi
Secara umum, visi bisnis SI adalah mendukung kebutuhan bisnis dan keseluruhan tujuan
strategi bisnis. Dengan TI, masyarakat dan mahasiswa, dosen, administrator dan pengelola
memiliki saluran informasi yang dapat diakses dengan mudah, baik untuk aktifitas transaksi atau
pencarian informasi. Kebutuhan bisnis yang dimaksud adalah:
1) Berfokus pada operasional
2) Memperbaiki manajemen informasi dan pengelolaan TI
3) Meningkatkan penyebaran pengetahuan
b. Tujuan
Visi SI/TI diimplementasikan dengan strategi:
1) Perbaikan informasi sistem yang memiliki prioritas tinggi
2) Perbaikan teknologi infrastruktur untuk mendukung sistem informasi
3) Penyempurnaan Pengelolaan TI
4) Pembangunan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengefesiensikan proses bisnis
organisasi.
Strategi bisnis TI/SI yang perlu dijalankan oleh perguruan tinggi LEPISI pada masa yang akan
datang adalah menentukan warna (keunggulan) dari masing-masing program studi sehingga calon
mahasiswa lebih mengetahui program studi yang sesuai dengan minat dan bakatnya, pendaftaran
mahasiswa baru dapat dilakukan melalui internet sebagai alaternatif lain bagi calon mahasiswa
baru, peningkatan kualitas dosen dan staf terus dilanjutkan untuk mengikuti perkembangan SI/TI
yang mutakhir.
3.5. Perencanaan Strategis SI/TI
Strategi SI/TI yang perlu ditingkatkan dalam mendukung strategis bisnis yang harus
dijalankan oleh perguruan tinggi LEPISI pada masa yang akan datang sebagai berikut:
a. Infrastruktur Fisik
Berdasarkan analisa lingkungan bisnis berikut infrastruktur IS/IT yang telah ada serta tingkat
kebutuhan pada masa mendatang maka terdapat sejumlah penambahan khususnya dari sisi
arsitektur infrastruktur jaringan dalam rangka menunjang rencana strategis organisasi. Berikut ini
sejumlah list detail strategi khususnya infrastruktur IT/IS yang perlu dilakukan pada masa yang
akan datang:
1) Jaringan lokal (LAN) dengan tipologi bintang (star) bersifat Client-Server menggunakan
kabel UTP. Untuk koneksi LAN dengan internet gunakan fasilitas speedy telkom dengan
bandwidth 4 Mega Byte pada sisi backbone jaringan melalui penggunaan teknologi/protokol
Ethernet melalui media fiber optic.
2) Migrasi layanan direktori dari Netware Directory Service menuju Microsoft Active Directory.
Langkah ini diambil guna memastikan kesiapan Perguruan Tinggi LEPISI dalam mendukung
protokol komunikasi data TCP/IP yang notabene merupakan standard de facto terhadap
protokol komunikasi data untuk dunia internet
3) Melakukan implementasi database server. Solusi ini ditujukan untuk menyimpan data
Perguruan Tinggi LEPISI.
4) Melakukan implementasi web server dengan menggunakan Microsoft IIS 6.0 yang berjalan
pada sistem operasi Microsoft Windows 2003 Web Edition.
5) Membuat hotspot Wifi untuk kemudahan bagi mahasiswa dan dosen untuk mengakses
informasi di lingkungan perguruan tinggi LEPISI.
Portofolio Aplikasi SI Mendatang
a. Portofolio Aplikasi
Berikut ini merupakan bentuk dari matriks portofolio aplikasi yang penulis usulkan:
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Tabel 3. Portofolio Aplikasi Berjalan dan Usulan
Keterangan
Strategic

Key
Operational

High
Potential

Aplikasi Berjalan
**Informasi Profil
Perguruan Tinggi
LEPISI
** Aplikasi Front
Office Perguruan
Tinggi LEPISI
Tangerang:
 Informasi
Penerimaan
Mahasiswa Baru
(PMB)
 Informasi
Perkuliahan
 Informasi Kursus
 Informasi Lain-lain
( ) Aplikasi Back Office
Perguruan Tinggi
LEPISI Tangerang:
 Registrasi
Mahasiswa
** Perencanaan
Kuliah
** Layanan informasi
online
** SIA Terpadu
berbasis Web

Support

Aplikasi Usulan
**Informasi Profile
Perguruan Tinggi LEPISI
online
**Aplikasi Front Office
Perguruan Tinggi LEPISI
Tangerang:
 Informasi Penerimaan
Mahasiswa Baru (PMB)
 Informasi Kursus
 Informasi Perkuliahan
 Informasi Lain-lain
**Aplikasi Back Office
Perguruan Tinggi LEPISI
online:
 Modul Registrasi
Mahasiswa
 Modul Administrasi
keuangan
 Modul Internal Akademik
 Modul Kepegawaian
 Modul Penerimaan
Mahasiswa Baru

Gap Analisis
Perlu dibuat web
Perguruan Tinggi
LEPISI
Modul aplikasi
berjalan hanya bisa
digunakan untuk
penanganan registrasi
mahasiswa dan belum
terintegrasi dengan
bagian lain yang
terkait.
Perlu pengembangan
fitur aplikasi untuk
front office maupun
back office dengan
menambah beberapa
modul yang
dibutuhkan dan
terintegrasi dengan
bagian lain yang
terkait.

*** ayanan Pendaftaran
Online
** Sistem Informasi
Akademik Berbasis
Web
** Perpustakaan Online

Fitur Layanan
pendaftaran online
akan memberikan
kemudahan kepada
calon mahasiswa
Sebagai
pendukung
referensi akademik

** Layanan
perpustakaan online
Sistem sudah tersedia dan cukup memuaskan

Ket
*
()
Sistem sudah tersedia tetapi perlu improvement
** Sistem yang akan direncanakan
** Belum tersedia dan harus dikembangkan
*
3.6. Perencanaan Strategi Manajemen SI/TI
Manajemen SI/TI pada masa yang akan datang sebaiknya dipegang oleh satu bagian khusus
untuk SI/TI yang dipimpin oleh seorang kepala bagian atau kepala Divisi TI yang bekerja sama
dengan program studi dan pimpinan perguruan tinggi LEPISI agar dapat menselaraskan strategis
SI/TI dengan strategi bisnis yang ingin diterapkan pada masa yang akan datang sehingga investasi
di bidang SI/TI tidak hanya menjadi cost center saja.
Tahap-5 : Rencana Implementasi
Tahap ini bertujuan untuk membuat rencana dan jadwal kerja guna mengimplementasikan
solusi SI/TI. Dari portofolio aplikasi masa yang akan datang tersebut dibuatlah sebuah rencana
kegiatan sebagai pedoman yang dapat dilihat pada tabel 4 berikut:
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Tabel 4. Rencana Implementasi

4.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penulis mengambil
beberapa simpulan, pertama hasil penelitian yang dilakukan adalah sebuah kerangka kerja rencana
strategis SI/TI yang dapat digunakan pada perguruan tinggi LEPISI. Kedua usulan kerangka kerja
perencanaan strategis SI/TI, pihak perguruan tinggi LEPISI dapat mengetahui faktor-faktor penting
yang diperlukan dalam mengembangkan suatu sistem informasi yang selaras dengan rencana
strategis perguruan tinggi LEPISI. Ketiga strategi manajemen SI/TI pada Perguruan Tinggi LEPISI
Tangerang yang diturunkan dari hasil penerapan perencanaan strategis sistem informasi berupa
kebijakan organisasi dalam menerapkan strategi SI/TI sesuai kondisi manajemen. Strategi
manajemen diantaranya melakukan pengembangan sistem informasi pada beberapa bidang, yaitu
sistem aplikasi, perangkat keras, infrastruktur TI, staf/struktur organisasi, dan layanan SI/TI.
Sedangkan saran yang penulis berikan adalah perlu penambahan divisi atau departemen SI/TI pada
struktur organisasi perguruan tinggi LEPISI akan mampu mengatasi kebutuhan akan
pengembangan maupun perawatan hardware dan software.
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