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Perlunya Cetak Biru 
Hanya sedikit perusahaan yang berhasil mewujudkan rencana strategis e-bisnis 

mereka menjadi kenyataan. Ketiadaan panduan dalam mengimplementasikan 

rencana kedalam tindakan nyata untuk mewujudkan inisiatif e-bisnis mereka 

menjadi penyebabnya. Seperti halnya dalam membangun gedung yang 

memerlukan cetak biru gedung (berisi struktur gedung yang akan dibangun: 

berapa lantai, jendela, pintu, dan sebagainya) sebagai petunjuk, demikian pula 

penerapan rencana e-bisnis memerlukan cetak biru agar dapat merealisasikan 

rencana strategis kedalam wujud nyata. Cetak biru e-bisnis yang terencana 

dengan baik menyediakan dukungan bagi manajemen perusahaan untuk 

melaksanakan inisiatif e-bisnis secara sukses. 

Pengertian Cetak Biru e-Bisnis 
Cetak biru e-bisnis berisi informasi tentang infrastruktur aplikasi yang 

dibutuhkan oleh perusahaan untuk mewujudkan sistem e-bisnis mereka. Tanpa 

infrastruktur yang baik, sistem ebisnis yang direncanakan akan sulit 

diimplementasikan. Oleh karena itu, cetak biru e-bisnis menjembatani antara 

perencanaan strategi e-bisnis dengan pengimplementasian strategi tersebut.  

Cetak biru e-bisnis didefinisikan sebagai keseluruhan aplikasi, proses, dan 

layanan yang membentuk dan mempertahankan nilai pelanggan. Sistem e-

bisnis menuntut integrasi semua proses, aplikasi dan layanan. Oleh karena itu, 

model tradisional struktur aplikasi perusahaan yang saling terpisah di masing-

masing bagian (keuangan, pemasaran, akuntasi, dan seterusnya) akan 

menghalangi  pengembangan strategi membangun sistem e-business yang 

lebih terintegrasi dan efisien. 



Tantangan dalam Membuat Cetak Biru Strategi e-
Bisnis 
Cetak biru e-bisnis menghubungkan strategi e-bisnis perusahaan dengan 

teknologi, sumber daya, dan kemampuan perusahaan yang dibutuhkan untuk 

merealisasikannya. Dengan bertambahnya kecepatan perubahan teknologi, 

menyusun cetak biru e-bisnis menjadi lebih penting dan sulit. 

Kompleksitas teknologi dan risiko finansial yang dihadapi perusahaan, 

mendorong mereka untuk mencari cara terbaik  dalam mengambil keputusan 

tentang investasi teknologi yang akan digunakan. Usaha ini memerlukan 

ketrampilan khusus yang akan berbeda tergantung pada jenis strategi e-bisnis 

yang mereka pilih:  peningkatan proses, perbaikan strategis, atau transformasi 

bisnis. 

Pembangunan e-Bisnis Harus Terintegrasi 
Sistem e-bisnis yang ada di suatu perusahaan merupakan kumpulan dari sub-

sub sistem yang saling berhubungan dan terintegrasi secara ketat. Aplikasi 

produksi , penjualan, keuangan, akuntansi, dan seterusnya terintegrasi secara 

erat. Jika ada pesanan masuk dari saluran penjualan online atau situs e-

commerce perusahaan, maka informasi pesanan ini akan tersedia pada aplikasi 

persediaan barang di bagian gudang, yang membuat bagian persediaan 

menyiapkan barang yang dipesan, membuat bagian keuangan memeriksa 

status pembayaran pesanan, bagian akuntansi mencatat transaksi kedalam 

catatan akuntansi dan seterusnya. 

Dengan karakteristik sistem e-bisnis yang demikian, maka proyek-proyek e-

bisnis yang dikerjakan  perusahan harus saling terkait dan berbagi visi yang 

sama serta memiliki tujuan yang sama. Proyek-proyek e-bisnis yang dikerjakan 

secara individual dan terpisah oleh setiap bagian  dalam perusahaan akan 

menimbulkan dampak resiko yang serius. Perusahaan akan menciptakan 

permasalahan serius tentang infrastruktur aplikasi. Hasil akhir dari pengerjaan 

proyek-proyek e-bisnis yang dilakukan tidak secara terpadu dan terintegrasi 

adalah: 

 Perebutan sumber daya perusahaan oleh setiap departemen 
perusahaan 



 Gagal memiliki kesamaan tujuan dan teknologi di seluruh bagian 
organisasi 

 Rancangan sistem yang tidak terkoordinasi menghasilkan ketiadaan 
kompatibilitas dan standarisasi antar aplikasi, proses, dan layanan 
perusahaan 

 

Cetak biru strategi e-bisnis menerjemahkan strategi menjadi tindakan. 

Mengintegrasikan faktor-faktor penggerak berikut ini kedalam framework 

aplikasi e-bisnis yang komprehensif merupakan hal yang mendasar dari 

perencanaan cetak biru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Penerjemahan Strategi Kedalam Tindakan 

 

Penjelasan: 

 Organisasional: misalnya konsolidasi, yang dibutuhkan agar proses 
operasional efisien 

 Bisnis: misalnya merger dan akuisisi, untuk membangun inisiatif bisnis 
baru 
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 Pelanggan: misalnya, perubahan prioritas pelanggan 

 Teknologi: misalnya, ketersediaan teknologi baru, aplikasi-aplikasi 
warisan 

 

Cetak biru juga harus mendukung tujuan-tujuan yang menciptakan nilai 

seperti: fokus kepada pelanggan, kualitas tertinggi, biaya terendah, dan 

memperpendek waktu lead time (waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

sebuah pesanan, mulai dari pesanan diproses sampai tiba ditangan pelanggan). 

Sebagai contoh, cetak biru e-bisnis harus mendukung integrasi aplikasi-aplikasi 

yang diperlukan untuk mengirimkan nilai ke pelanggan. 

Inti dari perencanaan cetak biru e-bisnis adalah adanya hubungan antara 

penciptaan nilai, inovasi, dan integrasi. 

 

 

Dalam hal pengembangan e-bisnis didalam suatu perusahaan, perusahaan 

mapan menghadapi pilihan yang sulit. Apakah mereka akan menggabungkan 

kerangka aplikasi yang sudah ada dalam perusahaan untuk mendukung strategi 

e-bisnisnya atau memulai dengan kerangka kerja yang sama sekali baru. 

Keduanya memiliki beban kerja dan tingkat kesulitan yang besar. Tidak ada 

jalan pintas untuk proses integrasi antar aplikasi perusahaan. Hal inilah yang 

menyebabkan banyak perusahaan mapan rentan dalam persaingan dengan 

perusahaan start-up. Pertanyaannya, apa cetak biru optimal untuk organisasi  

tradisional brick and mortar? 

Terkait masalah diatas, sebagai contoh diberikan kasus pengembangan sistem 

e-bisnis pada Citibank yang merupakan pelopor perbankan online. Saat 

merumuskan cetak biru e-business-nya, Citibank memutuskan untuk 

meninggalkan banyak sistem komputer mahal yang telah dibangunnya dan 

menciptakan layanan perbankan dan investasi Internet yang baru. Citibank 

bertujuan untuk mengganti sistem komputer back-office inti yang menyimpan 

data pelanggan yang dibangun dan dipelihara dengan biaya ratusan juta dolar. 

Bank mengambil tindakan radikal semacam itu untuk mengejar pesaing 



generasi baru, perusahaan startup yang lebih gesit dan mapan yang telah 

memanfaatkan inisiatif layanan keuangan Internet. 

Citibank harus menjawab pertanyaan apakah akan menciptakan infrastruktur 

baru atau menambal infrastruktur yang sudah ada. Apakah membuang sistem 

warisan adalah cara terbaik bagi perusahaan besar untuk bersaing dengan 

perusahaan baru? Perusahaan besar menghadapi tantangan saat memutuskan 

untuk menambal atau tidak menambal infrastruktur mereka yang ada saat ini: 

 Proses integrasi infrastruktur lama 

 Membangun infrastruktur pada basis aplikasi yang terpisah-pisah 

 Mengetahui kapan harus berjalan terus dan memulai dari awal 

Banyak perusahaan harus menghadapi tantangan pertama ini. Bagi perusahaan 

besar dan mapan, memperbarui dan mengintegrasikan infrastruktur yang ada 

seringkali merupakan satu-satunya pilihan mereka. Menurut CIO dari Delta 

Airlines, sebuah situs web mirip gunung es. Apa yang terlihat tampak kecil dan 

sederhana, tapi di bawahnya memiliki masalah integrasi infrastruktur dengan 

40 atau 50 database. Jadi membangun infrastruktur web bisa menjadi risiko 

yang cukup serius bagi perusahaan yang sudah lama berdiri. Dalam kasus 

perusahaan besar, cetak biru elektronik atau e-blueprint menyediakan rencana 

yang konsisten dan logis untuk menerapkan proyek secara terkoordinasi untuk 

membawa infrastruktur aplikasi perusahaan dari keadaan sekarang ke keadaan 

masa depan yang diinginkan. 

Tantangan kedua mengharuskan perusahaan besar untuk memastikan aplikasi  

front-end perusahaan yang melayani pelanggan berjalan mulus dan 

terintegrasi. Aplikasi front-end pada perusahaan e-bisnis merupakan wujud 

dari perubahan fundamental bagaimana bisnis dijalankan yang merupakan  

syarat mutlak penerapan e-bisnis. Integrasi bukan masalah TI yang sederhana, 

integrasi memberikan dasar struktural yang tepat untuk memfasilitasi e-bisnis. 

Tantangan ketiga adalah mengetahui kapan harus berjalan terus dan memulai 

lagi dari awal. Jika perusahaan telah memilih untuk memetakan infrastruktur 

yang ada, manajemen senior memiliki tanggung jawab untuk memantau 

apakah perubahan seperti itu sudah cukup untuk memenuhi tujuan strategi e-

bisnis perusahaan. Ketika perubahan inkremental tidak mencukupi,  

perusahaan harus siap untuk melakukan perubahan mendasar yang 



dibutuhkan untuk membentuk kembali pondasi aplikasi sebagai landasan bagi 

perusahaan untuk beroperasi. Cetak biru membantu perusahaan mengatasi  

resistensi budaya yang sering muncul sebagai reaksi dari keputusan untuk 

melakukan perubahan teknologi radikal. 

Seiring perusahaan semakin berfokus kepada pelanggan, blueprint yang efektif 

akan membedakan perusahaan yang sukses dengan perusahaan lain, karena 

blueprint ini meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memberikan nilai. 

Blueprint membantu usaha integrasi dalam proses pengembangan sistem e-

bisnis yang dilakukan perusahaan. Integrasi data, proses, dan informasi dari 

seluruh aplikasi perusahaan adalah sebuah pertempuran yang akan 

diperjuangkan dan dimenangkan perusahaan dalam 5 tahun ke depan. 

Evaluasi Proses Pengembangan Cetak Biru e-Bisnis 
Perusahaan 
Mengevaluasi secara reguler pengelolaan perusahaan dalam  merumuskan 

cetak biru e-bisnis merupakan hal yang penting. Berikut ini tanda-tanda yang 

menunjukkan bahwa proses mengalami masalah: 

 Pelaksanaan proyek berjalan terlalu lama. Hal ini disebabkan setiap 
orang dalam perusahaan terlibat dalam terlalu banyak proyek.  

 Banyak proyek substandar yang belum selesai dikerjakan selama 
bertahun-tahun, kehilangan nilainya, dan mengganggu peruntukan 
sumber daya bagi proyek-proyek yang lebih berharga. 

 Hampir seluruh proyek yang sedang diimplementasikan adalah 
berjangka panjang, berbiaya besar, dan berdampak besar bagi 
perusahaan. Proyek-proyek ini memiliki sumbangan besar bagi 
perusahaan tetapi juga beresiko tinggi yang mengindikasikan tingkat 
kegagalan teknis dan komersil yang tinggi. 

 Ketergantungan antar proyek. Meningkatnya integrasi antar unit bisnis 
dan fungsi mengakibatkan perubahan pada satu sistem akan berdampak 
pada lusinan sistem yang lain. 

 Mengimplementasikan teknologi tanpa manajemen pengguna yang baik 
yang akan menyebabkan penolakan dari pengguna sehingga proses 
adopsti teknologi berjalan lambat atau bahkan tidak terjadi sama sekali. 

 Terlalu sering menunda-nunda ketika mengambil keputusan. 
Kompleksitas teknologi server, sistem operasi, bahasa pemrograman, 
protokol jaringan, database, middleware, perangkat keras, dan 



perangkat lunak saat ini semakin membuat sulit mengetahui dampak 
jangka panjang dari setiap pilihan teknologi.  

 

Tahap-tahap Dasar Perencanaan E-Blueprint 
E-Blueprint perusahaan adalah portofolio dinamis berisi daftar proyek aktif 

perusahaan yang terus diperbarui, dan direvisi secara berkesinambungan. 

Dengan mengisi kesenjangan antara perencanaan strategis, kemampuan 

organisasi, dan infrastruktur aplikasi, strategi cetak biru memberikan  

kedisiplinan pada perubahan e-bisnis yang membingungkan, memberikan 

bahasa umum kepada eksekutif pemasaran, teknologi informasi, dan 

manufaktur agar dapat memahami dan berpartisipasi secara keseluruhan.  

Cetak biru perusahaan adalah suatu rencana untuk jangka panjang. Berpikir ke 

depan untuk menghindari perbaikan jangka pendek yang mungkin perlu 

dilakukan lagi di masa depan. 

Cetak biru e-bisnis perusahaan berisi daftar proyek yang akan dikerjakan 

perusahaan. Peran cari cetak biru disini adalah memberikan kedisiplinan 

pelaksanaan proyek-proyek tersebut yang mencakup berbagai hal kompleks 

seperti: bagaimana proyek baru dievaluasi, dipilih, dan diprioritaskan; 

Bagaimana proyek yang ada dapat dipercepat, didevaluasi, atau dihentikan; 

dan bagaimana sumber daya dialokasikan dan direalokasikan kembali ke 

proyek yang aktif. 

Berikut adalah ilustrasi 3 fase dasar perencanaan e-blueprint: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan: 

 Pembuatan e-Blueprint. Langkah ini mendefinisikan strategi cetak biru. 
Langkah ini juga memilih fokus sasaran yang fokus pada pelanggan 
bukan fokus pada produk. 

 fasilitasi e-Blueprint. Langkah ini menciptakan kasus bisnis. Langkah ini 
juga mengidentifikasi proyek mana yang layak dijalankan dan bagaimana 
meyakinkan manajemen perusahaan tentang ini. 

 Eksekusi e-Blueprint. Langkah ini menyusun rencana taktis implementasi 
e-blueprint. Langkah ini guga menentukan bagaimana proyek yang 
disetujui bisa dijalankan dan diluncurkan ke pasar. 

e-Blueprint 

Creation 

Menyusun 

kerangka prioritas 

 

 Bagaimana sebaiknya berinvestasi dalam 
kerangka integrasi? 

 Proyek mana yang berprioritas tinggi, 
menengah, dan rendah? 

 Satu set proyek mana yang harus dijalankan? 

e-Blueprint 

Facilitation 

Membuat kasus 

bisnis 

 

 Siapa yang menyusun kasus bisnis? 

 Bagaimana menyelaraskan kasus bisnis untuk 

mencapai tujuan bisnis? 

 Dapatkah dibuat kasus bisnis yang menarik 

buat pengambil keputusan tentang kebutuhan 

untuk perubahan 

e-Blueprint 

Execution 

Implementasi 

Taktis 

 

 Cara pelaksanaan mana yang dipilih? 

 Apakah pelaksanaan sesuai rencana? 

 Bagaimana menjaga agar rencana tetap 

relevan? 



Banyak perusahaan yang lebih fokus pada pembuatan e-blueprint: apa yang 

perlu dilakukan, daripada fasilitasi cetak biru: siapa melakukan apa, atau 

eksekusi cetak biru: kapan dan bagaimana hal itu dilakukan. 

Pembuatan E-Blueprint 
Rancangan strategi e-bisnis yang disusun perusahaan mengarahkan 

pembuatan cetak biru e-bisnis. Tujuan dari rancangan strategi e-bisnis entah 

itu peningkatan proses, peningkatan strategis, atau transformasi bisnis, akan 

menentukan komposisi cetak birunya. 

Cetak biru e-bisnis yang baik dimulai dengan gagasan yang jelas. Kemudian, jika 

dilakukan dengan benar, tahap pembuatan cetak biru e-bisnis akan membantu 

memastikan kesuksesan jangka panjang rancangan e-bisnisnya. Bentuk 

bantuan berupa membantu organisasi untuk melakukan perubahan secara 

institusional, menyediakan kerangka untuk pengelolaan inovasi dan teknologi. 

Seiring waktu, rancangan strategi e-bisnis berubah secara proaktif untuk 

beradaptasi dengan perubahan teknologi dan inovasi proses bisnis.  

Tahap pembuatan cetak biru e-bisnis terdiri 5 langkah: 

1. Menetapkan tujuan rancangan e-bisnis secara keseluruhan. 
2. Menetapkan lingkup pengembangan e-bisnis 
3. Menganalisa dan mengklasifikasikan kerangka aplikasi 
4. Membuat prioritas penyelesaian 
5. Membuat rencana pelaksanaan untuk setiap kerangka aplikasi 

 

1. Menetapkan Tujuan Rancangan e-Bisnis Keseluruhan 

Kompleksitas dari cetak biru e-bisnis akan tergantung cakupan dari rancangan 

strategi e-bisnis. Sebagai contoh, “Kami akan berubah dari perusahaan brick 

and mortar menjadi click and mortar” membutuhkan cetak biru yang sangat 

berbeda dengan “Kami akan menghubungkan sistem kami dengan sistem mitra 

bisnis”. 

Perjalanan perusahaan menuju e-bisnis tidak akan sukses tanpa mengetahui 

tujuannya. Terdapat 5 tujuan umum dalam mengembangkan cetak biru e-

bisnis, yang terentang mulai dari integrasi proses lintas fungsional sampai 



dengan integrasi multi perusahaan. Setiap tujuan memiliki lingkup dan tingkat 

kompleksitas yang berbeda. 

 

Lima Tujuan Umum Pengembangan Cetak Biru e-Bisnis 

 

The Cross Functional Business Unit/Unit Bisnis Lintas Fungsional 

Dalam jenis tujuan ini, tujuan bisnis perusahaan adalah untuk menghasilkan 

produk dan layanan yang handal, berkualitas, dan konsisten, dengan biaya 

serendah mungkin. Dalam rangka mencapai tujuan bisnis ini, umumnya 

perusahaan memfokuskan pada otomatisasi fungsi dan tugas yang ada. 

The Strategic Business Unit/ Unit Bisnis Strategis. 

Tujuan bisnis perusahaan adalah untuk melayani pelanggan. Dalam hal ini, 

perusahaan akan mulai dengan mengkonsolidasikan rantai pasok di 

beberapa bidang, seperti menggabungkan bidang transportasi dan 

distribusi kedalam bidang logistik, bidang pengadaan dan manufaktur 

kedalam bidang operasi. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi 

permintaan pelanggan dengan lebih baik lagi. 

The Integrated Enterprise/Perusahaan Terintegrasi 

Tujuan bisnis perusahaan adalah terutama fokus pada pengurangan biaya 

dan efisiensi internal. Fokus ini bertujuan agar perusahaan menjadi lebih 



responsif terhadap pelanggan, memanfaatkan kemampuan yang dimiliki 

untuk mengirimkan secara cepat produk dan layanan berkualitas tingggi 

dengan total biaya pengiriman terendah. Beberapa perusahaan menjadi 

sangat responsif dengan membuat operasional perusahaan menjadi 

fleksibel dengan cara mengintegrasikan rantai pasok internal mereka, dari 

mulai pemerolehan bahan baku sampai dengan pengiriman produk ke 

pelanggan. Untuk mengurangi biaya, perusahaan berusaha untuk menjadi 

mitra yang disukai oleh pemasok utama. Contoh perusahaan: Dell 

Computer. 

The Interenterprise Community/Komunitas Antar Perusahaan 

Tujuan bisnis perusahaan adalah menjadi pemimpin pasar melalui 

kolaborasi yang kompleks dengan para mitra bisnis. Perusahaan 

mengkonsolidasikan komunitas antar perusahaan dimana para anggotanya 

berbagi tujuan dan sasaran bersama. Perusahaan-perusahaan ini dapat 

merampingkan transaksi bisnis mereka dengan mitranya sehingga 

memaksimalkan pertumbuhan dan keuntungan. Contoh perusahaan: intel. 

   

2. Menetapkan lingkup Pengembangan e-Bisnis 

Cetak biru adalah cerminan dari rancangan strategi e-bisnis. Pada saat menilai 

lingkup penerapan e-bisnis. penting untuk memetakan rancangan strategi e-

bisnis kedalam 3 jenis peningkatan: peningkatan proses, peningkatan strategis, 

atau transformasi bisnis. Setiap jenis sistem e-bisnis tersebut dikenali dari 

tingkat resiko yang menyertainya. 

Sistem-sistem e-bisnis yang tergolong kedalam peningkatan proses beresiko 

rendah, dan biasanya dikembangkan berdasarkan rancangan yang sudah ada. 

Sistem-sistem ini dikembangkan dengan melakukan perubahan fitur secara 

bertahap tanpa atau sedikit perubahan struktural utama. Pengembangan 

sistem-sistem ini hanya membutuhkan sedikit sumber daya dan beresiko 

rendah sebab memanfaatkan sistem yang sudah serta  meningkatkan 

fungsionalitasnya. 

Sistem-sistem e-bisnis yang tergolong kedalam peningkatan strategis memiliki 

resiko sedang sampai tinggi. Sistem menciptakan dasar struktural baru yang 



dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang e-bisnis. Sistem juga menciptakan 

infrastruktur yang berbagai jenis inisiatif strategis dapat dijalankan diatasnya 

seperti  e-commerce, manajemen rantai pasok, dan lainnya.  

Sistem-sistem kategori transformasi bisnis beresiko tinggi serta melibatkan 

perubahan besar terhadap pondasi perusahaan. Sistem ini biasanya menjadi 

pembuka jalan bagi perusahaan untuk masuk ke ranah e-bisnis. Sistem ini 

memiliki probabilitas yang tinggi untuk gagal. Sistem ini biasanya digunakan 

oleh perusahaan startup sebab mereka lebih mudah menerapkan karena 

memulai e-bisnis dalam keadaan bersih. 

Untuk memperoleh keuntungan terbesar, pengembangan cetak biru e-bisnis 

sebaiknya fokus pada peningkatan strategis dan transformasi bisnis.  Berikut 

tabel yang berisi perbedaan antara jenis sistem tersebut: 

 Peningkatan Strategis Transformasi Bisnis 

Fokus perubahan Membangun 

kemampuan internal 

yang luar biasa 

Memperoleh wawasan 

yang luar biasa  tentang 

kebutuhan pelanggan 

dan pasar 

Pengembangan 

keahlian 

Cara berpikir yang khas Pembuatan keputusan 

strategis yang sangat 

baik 

Pendekatan 

implementasi 

Sangat linier Wirausaha 

Pengukuran kemajuan Target efisiensi Pangsa pasar 

 

3.  Menganalisa dan Mengklasifikasikan Kerangka Aplikasi 

Pada langkah ini, perusahaan harus memecah cetak biru menjadi kerangka 

aplikasi yang logis. Terdapat beberapa kerangka aplikasi baru yang telah  

membentuk lanskap bisnis yaitu SCM, CRM, dan ERP. Berikut adalah gambar 

dari arsitektur aplikasi e-bisnis yang meliputi CRM, SCM, ERP 

 



 

Cetak biru yang berisi berbagai kerangka aplikasi e-bisnis yang akan 

dikembangkan harus dilihat sebagai satu sistem. Kemudian dalam proses 

menganalisa kerangka kerja aplikasi, perusahaan harus mempertimbangkan 

juga infrastruktur yang sudah ada. Ketika perusahaan berlomba untuk 

mengimplementasikan strategi e-bisnis mereka, infrastruktur lama mengalami 

goncangan dan tekanan. Permasalahan ini harus diselesaikan secara hati-hati. 

E-Blueprint yang terdiri dari rangkaian proyek pengembangan aplikasi harus 

dipandang sebagai sebuah sistem tunggal. Hal ini sesuai dengan definisi dari 

Mitra Bisnis 

Pemasok, Distributor, 

Reseller 

Manajemen Rantai Pasok 

ERP 

Logistik Produksi Distribusi 

Bisnis Cerdas 

Enterprise 

Application 

Integration 
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sistem yaitu sebuah jaringan dari elemen yang saling tergantung yang bekerja 

bersama untuk mencapai tujuan sistem. Selain itu, selama proses menganalisa 

daftar proyek yang akan dimasukkan dalam e-blueprint, perusahaan juga harus 

mempertimbangkan bagaimana proyek-proyek tersebut tidak bertentangan 

dengan infrastruktur yang sudah ada. 

 Berikut adalah contoh kerangka proyek portal B2B dengan infrastruktur 

manajemen transaksi end to end. Setelah terbangun, platform ini dapat 

digunakan untuk melayani pelanggan dengan cara yang unik. Proyek ini 

beresiko tinggi berdasarkan lingkup, kompleksitas, dan integrasi tingkat tinggi 

yang dibutuhkan. Dalam contoh ini, satu hal yang akan menjadi tantangan 

berat adalah jumlah aplikasi yang harus ditangani.  

 

 

Contoh Kerangka Proyek e-Bisnis 

 

 



4. Memprioritaskan Penyelesaian 

Sebagaimana ritual tahunan, setiap periode tertentu perusahaan meminta 

daftar belanja aplikasi yang perlu dibiayai kepada setiap divisi perusahaan. 

Selanjutnya setiap manajer lini bisnis menyiapkan daftar tersebut yang 

kemudian diserahkan kepada pimpinan perusahaan yang kemudian 

mengadakan rapat untuk memutuskan aplikasi mana saja yang perlu dibiayai. 

Pertanyaannya adalah aplikasi mana yang sebaiknya dibiayai? Apa dasar 

kriteria untuk memutuskannya? 

Daftar belanja aplikasi yang dikirimkan oleh setiap divisi memiliki 

kecenderungan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di divisi 

mereka masing-masing tanpa mempertimbangkan faktor kesesuaian aplikasi 

dengan divisi lain. 

Di sinilah letak paradoksnya: Integrasi aplikasi diamanatkan dari atas namun 

hilang dalam rimba penganggaran modal. Bagaimana cara memperbaiki hal 

ini? Langkah pertama dalam mengembangkan rencana cetak biru adalah 

dengan jelas mendefinisikan jenis proyek yang dibutuhkan perusahaan. 

Gambar berikut menggambarkan corong e-business, yang merupakan cara 

terbaik untuk memprioritaskan berbagai proyek infrastruktur. Cetak biru e-

business berevolusi dari desain tingkat tinggi ke dalam eksekusi melalui 

serangkaian review dan poin keputusan yang disebut kriteria skrining. Contoh 

pertanyaan skrining adalah, sampai sejauh mana proyek sesuai dengan strategi 

perusahaan? 



 

Untuk berhasil menciptakan cetak biru terintegrasi, perusahaan perlu 

memprioritaskan proses penganggaran modal, investasi pada teknologi baru, 

dan mengalokasikan sumber daya langka di antara kelompok bisnis yang 

bersaing. Manajer senior harus bertanggung jawab untuk menentukan 

bagaimana mengalokasikan sumber daya di antara berbagai proyek  

perusahaan untuk mencapai tujuan strategis. 

 

5. Susun Rencana Pelaksanaan Untuk Setiap Aplikasi 

Setelah cetak biru e-bisnis rampung didesain, langkah selanjutnya adalah 

mengimplementasikan cetak biru tersebut. Di tengah persaingan yang ketat 

sekarang ini, implementasi secara perlahan sudah tidak layak lagi. 

Gambar berikut mengilustrasikan empat imperatif eksekusi: kecepatan, 

efisiensi, fleksibilitas, dan inovasi. Untuk berhasil, implementasi harus 

responsif terhadap perubahan permintaan pelanggan dan pergerakan pesaing. 

Ini berarti bahwa implementasi harus memiliki siklus time-to-market yang 

pendek. Kemampuan untuk mengidentifikasi peluang, mengatur pelaksanaan, 



dan meluncurkan ke pasar dengan cepat sangat penting untuk persaingan yang 

efektif. Selain itu, kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya di antara 

proyek yang bersaing sangat penting. 

Imperatif Eksekusi 

Kemampuan Faktor Penggerak Implikasi 

Cepat dan responsif Perubahan ekspektasi  

pelanggan, percepatan 

perpindahan nilai 

Siklus time to market 
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Produktivitas Eksekusi 
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Kombinasi kreativitas 

dengan solusi 

terintegrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 



Implementasi e-blueprint mencakup sekumpulan aktivitas yang harus dipilih 

dan dikerjakan oleh perusahaan. Berikut gambaran aktivitas yang harus 

dilakukan oleh perusahaan tersebut: 

 

 

 

Creating a development blueprint: Mendefinisikan jenis-jenis proyek apa 

saja yang tercakup dalam e-blueprint: Bagaimana sebaiknya proyek 

diurutkan, bagaimana pekerjaan diatur, bagaimana proyek dikelola dan 

dipimpin, milestones apa yang perlu ditetapkan, bagaimana manajemen 

senior berinteraksi dengan proyek, dan bagaimana permasalahan 

diselesaikan. 



Creating a customer blueprint: Menganalisa dan menilai infrastruktur dan 

prioritas pelanggan saat ini untuk membantu memperjelas e-blueprint. 

Mengidentifikasi permasalahan pelanggan. Menentukan bagaimana 

rencana mendukung diferensiasi. Memutuskan proyek mana yang harus 

dijalankan. 

Creating an integration blueprint: Tinjau seluruh portofolio proyek. 

Tetapkan integrasi forward dan backward untuk memastikan suatu 

pengalaman pelanggan yang menyenangkan. 

Langkah-langkah ini memerlukan waktu untuk melakukannya dengan baik, 

tidak mudah, dan memerlukan usaha dan perhatian terfokus dari 

manajemen senior untuk memahami ruang lingkup dan kerangka waktu 

eksekusi. Namun, langkah-langkah ini memberikan landasan yang sangat 

baik untuk menciptakan e-blueprint, karena memaksa tingkat perencanaan 

terperinci yang diperlukan untuk kesuksesan e-blueprint. Ingat, kesuksesan 

atau kegagalan e-business sebagian besar ditentukan pada  langkah-langkah  

pertama sebelum implementasi.   

Memfasilitasi e-Blueprint: Membuat Kasus Bisnis 
Pengusaha menggunakan rencana bisnis untuk mendapatkan dana dari 

pemodal. Manajer menggunakan kasus bisnis untuk mengumpulkan dana bagi 

proyeknya. Kasus bisnis memberikan justifikasi atau pembenaran untuk 

investasi. 

Setelah cetak biru siap, perusahaan perlu membuat kasus bisnis terperinci 

yang mendukung cetak biru (lihat gambar dibawah). Kasus bisnis berfungsi 

sebagai jembatan antara rencana cetak biru dan eksekusi cetak biru. Kasus 

bisnis yang baik memberikan landasan bagi pengambilan keputusan taktis dan 

pengelolaan risiko teknologi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemen Kunci Kasus e-Bisnis 
Kasus e-bisnis sangat penting untuk memperoleh dukungan manajemen 

puncak. Inilah kesempatan untuk memperkuat konsep, anggaran, dan desain, 

untuk menghindari kesalahan yang mahal harganya. Isi dari sebuah kasus bisnis 

mencakup justifikasi untuk proyek, penilaian lingkup awal proyek, dan 

penilaian kelayakan proyek. 

Ruang lingkup dan kompleksitas rekayasa ulang proses bisnis dan penerapan 

teknologi baru seringkali memerlukan justifikasi bisnis yang kuat sebelum 

manajemen senior bersedia memberikan waktu, sumber daya, dan pendanaan 

untuk inisiatif ini. Sangat penting untuk menjamin kepada pihak manajemen 

bahwa investasinya pada inisiatif e-bisnis ini akan menciptakan nilai. Untuk 

mencapai hal ini, kasus bisnis harus menunjukkan bagaimana investasi akan  

konsisten dengan seluruh strategi perusahaan dan bagaimana inisiatif ini akan 

dikelola secara efisien. 

Kasus e-bisnis menyediakan justifikasi dalam aspek strategis, operasional, 

teknis, dan finansial. 
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Justifikasi strategis: “Where are we going?”. Bagian dari kasus bisnis ini 

mengidentifikasi kemampuan baru yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

bisnis. Bagian ini juga meringkas peta persaingan dan kesenjangan pasar. 

Dengan menggunakan informasi ini, manajemen dapat memproyeksikan masa 

depan bisnis ketika proyek selesai dikerjakan. 

Justifikasi operasional: “How will we get there?” Bagian ini mengidentifikasi 

dan mengkuantitaskan peningkatan proses spesifik yang diharapkan dari 

rekayasa ulang proses dan pengintegrasian aplikasi baru dengan proses yang 

sudah direkayasa ulang. 

Justifikasi teknis: “When will we get there” Bagian ini mengidentifikasi 

bagaimana aplikasi yang diimplementasikan mendukung keseluruhan strategi 

teknologi perusahaan dan mendemonstrasikan bagaimana teknologi baru 

dapat membuat peningkatan dalam hal biaya dan kemampuan infrastruktur 

teknologi informasi. 

Justifikasi finansial: “Why we will win” Bagian ini menguraikan biaya dan 

manfaat dari aplikasi dan susunan proses baru yang diusulkan serta 

mengkuantitaskan manfaat ini kedalam ukuran kinerja yang berarti kepada 

organisasi, seperti net present value, internal rate of return, atau return of 

investment. 

Ruang lingkup awal proyek perlu ditetapkan dalam kasus bisnis. Caranya 

dengan menentukan serangkaian batasan proyek. Dalam penentuan ruang 

lingkup awal ini, unsur kunci yang perlu diperhatikan adalah: 

Organisasional. Menentukan unit bisnis, lokasi, dan proses yang akan 

disertakan serta fungsi bisnis, aktivitas, dan modul yang akan digunakan? 

Arsitektur aplikasi tingkat tinggi. Perusahaan harus mengembangkan 

arsitektur aplikasi tingkat tinggi untuk mendukung kebutuhan yang diuraikan 

dalam kasus bisnis. Hal ini memungkinkan manajemen untuk menilai tingkat 

kesesuaian aplikasi bisnis dengan kemampuan proses bisnis yang diinginkan 

organisasi. 

Perencanaan proyek tingkat tinggi. Rencana harus termasuk didalamnya 

perkiraan proses implementasi, waktu penyelesaian proyek, milestone, dan 



manfaat. Masing-masing komponen ini sangat penting bagi proses diskusi dan 

pengambilan keputusan. 

Kebutuhan sumber daya. Kasus bisnis merupakan alat yang sangat berguna 

untuk mengidentifikasi kemampuan dan sumber daya internal yang 

dibutuhkan untuk bekerja. 

Setelah lingkup awal proyek ditetapkan, langkah berikutnya adalah melakukan 

analisis kelayakan terperinci di semua dimensi berikut: 

Finansial. Menilai apakah manfaat proyek lebih besar daripada biaya atau 

risikonya. Berikan analisis keuangan secara fiskal. 

Budaya dan organisasi. Nilai kemampuan dan budaya organisasi dalam 

mengakomodasi cara baru melakukan bisnis. Lakukan penilaian terhadap  

resistansi. Ketika membuat cetak biru e-business, resistansi biasanya berasal 

dari unit TI dan lini bisnis. Diperlukan kepekaan terhadap konflik ini dan 

presentasikan proyek dengan sungguh-sungguh ke unit TI dan bisnis. 

Teknis. Lakukan penilaian apakah data, komponen, dan infrastruktur aplikasi 

dapat mendukung aplikasi baru. Manfaat, biaya, dan resiko dari investasi 

terhadap teknologi alternatif harus dipertimbangkan. 

Pelanggan, pemasok, dan rekanan. Lakukan penilaian tentang dampak dari 

aplikasi baru terhadap mereka dalam rantai pasok. 

Checklist Kasus Bisnis e-Bisnis 
Berikut adalah panduan yang harus diikuti ketika mengembangkan kasus 

bisnis: 

Buat sebuah pernyataan tentang tujuan. Sebuah pernyataan tujuan tidak 

lebih dari 20 kata, yang mendefinisikan proyek secara ringkas, rincian siapa 

saja yang memperoleh manfaat dari implementasi proyek, dan penegasan 

bagaimana proyek sesuai dengan seluruh strategi perusahaan. 

Tetapkan tujuan yang dapat diukur. Setelah tujuan ditetapkan, tentukan 

bagaimana setiap tujuan tersebut akan diukur. Prioritaskan setiap tujuan 

sesuai dengan tingkat kepentingannya terhadap bisnis. 



Tentukan sasaran. Sasaran adalah pernyataan tentang apa yang harus 

diselesaikan untuk setiap tujuan dalam waktu yang ditentukan. Prioritaskan 

juga sasaran seperti halnya tujuan. 

Buat rencana kegiatan jangka pendek dan panjang. Rencana kegiatan terdiri 

dari garis waktu, perubahan proses, perencanaan teknologi, peran dan 

tanggung jawab, dan alokasi anggaran. 

Dapatkan persetujuan. Telaah rencana kegiatan dengan manajemen. Buat 

revisi atau penyesuaian yang diperlukan. Langkah ini membutuhkan 

komunikasi reguler dan konstan dengan manajemen puncak. Sebaiknya saat 

mempresentasikan kasus bisnis harus dibuat ringkas. Pengalaman 

menunjukkan bahwa presentasi yang berhasil terdiri dari ringkasan sekitar 

sepuluh halaman, didukung oleh banyak detail dan analisis tambahan. 

Beberapa manajer berpikir bahwa membangun sebuah kasus e-bisnis hanyalah 

sebuah latihan untuk mendapatkan dana, dan memang demikian adanya. Tapi 

sebenarnya ada hal yang lebih penting dari itu. Membangun kasus e-bisnis 

dapat mempercepat implementasi, mengurangi risiko, dan membantu 

memaksimalkan, atau mengoptimalkan keuntungan yang akan diperoleh hari 

ini dan nanti. 


