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Menetapkan Strategi SI

• Sistem dan informasi sudah ada dan dijalankan secara normal

• Strategi harus mengidentifikasi apa yang sebenarnya diperlukan dan apa yang 
sudah dicapai

• Rencana SI harus mengidentifikasi akses migrasi yang :
• Mengatasi kelemahan yang ada saat ini

• Mengeksploitasi kekuatan

• Memungkinkan kebutuhan baru untuk dicapai sehingga dapat diarsip dan dikelola 
dengan baik



Menetapkan Strategi SI cont...

• Strategi SI/TI harus terintegrasi, dalam hal, informasi, sistem dan teknologi 
melalui seperangkat aksi dan proses adaptasi untuk memenuhi kebutuhan 
perubahan dari organisasi, seiring perkembangan waktu

• Merubah keadaan berarti organisasi akan punya kemampuan dalam memberikan 
respon yang efektif terhadap kendala dan kesempatan yang tak terduga



Tujuan dalam Menetapkan Strategi SI

• Identifikasi aplikasi yang dibutuhkan dan prioritasnya

• Mampu untuk menyebarkan sumberdaya untuk mencapai kesuksesan

• Menggunakan Portofolio Aplikasi, terdiri dari :
• Existing application : ada saat ini atau sedang dikembangkan

• Required Applications : peting dalam mencapai tujuan dan strategi bisnis sesuai dengan 
yang direncanakan

• Potential Applications : yang mungkin akan memberikan nilai di masa depan



Faktor Utama yang Mempengaruhi 
Keseimbangan Portofolio
• External Long Term - Lingkungan Bisnis Eksternal

• External Short Term – Lingkungan SI/TI Eksternal

• Internal Long Term – Lingkungan Bisnis Internal

• Internal Short Term – Portofolio Aplikasi Saat Ini (Lingkungan SI/TI Internal)



Teknik Perencanaan Strategis dan 
Hubungannya
• Mempertimbangkan faktor eksternal dan internal tentang pengaruhnya pada 

penetapan “apa yang bisa dan harus dilakukan” daripada “bagaimana 
melakukannya”

• Proses formulasi Strategi SI/TI menunjukkan perlunya untuk menentukan 
kebutuhan sebelum memutuskan bagaimana menjalankannya.

• Permintaan untuk SI/TI pada unit bisnis dapat dideskripsikan sebagai sebuah 
strategi sistem informasi bisnis, dengan menggunakan portofolio 



Input dalam Formulasi&Teknik Strategi SI/TI 
untuk mengisi Portofolio



• Langkah selanjutnya adalah bagaimana pendekatan dan teknik tadi digunakan 
bersama untuk menjamin bahwa hasil analisa portofolio konsisten dan dapat 
digabungkan pada perencanaan yang lebih detail

• Tujuan utama dari penetapan Strategi SI adalah untuk mengidentifikasi aplikasi 
yang dibutuhkan dan pemberian prioritas, serta mampu mengalokasikan 
sumberdaya untuk mencapai kesuksesan. 



Framework dalam Menetapkan Strategi SI Bisnis
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Bagian Portofolio Aplikasi

• Portofolio dibagi ke dalam 3 komponen :
• Existing : yang ada saat ini dan atau sedang dikembangkan untuk digunakan dalam 

waktu dekat (6-12 bulan)

• Required : aplikasi yang penting untuk mencapai tujuan dan strategi bisnis sesuai 
dengan perencanaan bisnis dan menunjukkan bahwa aplikasi tersebut memberikan 
kontribusi yang spesifik

• Potential : aplikasi yang mungkin akan memberikan nilai di masa depan dan 
membuktikan bahwa dapat mengantarkan dan menghasilkan manfaat yang relevan



Identifikasi bagaimana SI/TI dapat memberikan 
dampak bagi Strategi
1.Memahami industri dan dampak potensial dari SI/TI terhadap produk dan pasar

• Mempertimbangkan isu bisnis utama :
• Unit bisnis dan relasinya

• Level kematangan industri dimana organisasi berkompetisi

• Analisa SWOT

• Status kompetensi dari masing-masing dimensi : konsumen, produk dan operasional

• Hasil dari langkah ini : pemahaman organisasi terhadap unit bisnis, hubungan diantaranya, persamaan dan 
perbedaan diantara mereka, serta lingkungan dimana mereka beroperasi

2.Menerjemahkan tujuan dan strategi bisnis

• Tujuan dan strategi bisnis mempertimbangkan beberapa hal berikut :
• Apa yang organisasi mungkin lakukan?

• Apa yang organisasi ingin lakukan?

• Apa yang organisasi harus lakukan?

• Apa yang organisasi dapat lakukan?

• Tujuan juga harus bisa diprioritaskan (low-high) dengan kriteria pengukuran



Identifikasi bagaimana SI/TI dapat 
memberikan dampak bagi Strategi cont...
3.Analisa Value Chain Eksternal dan alur informasi

• Menunjukkan peran informasi yang dapat dimainkan dalam menetapkan kinerja 
dari industri dan bagaimana informasi tersebut dapat digunakan oleh suplier, 
konsumen dan kompetitor untuk mencapai dampak potensial dari strategi

• Hasil analisa ini adalah pemahaman atas hubungan informasi dan entitas pada 
industri yang perlu untuk dikelola dengan baik demi mencapai kesuksesan

4.Menetapkan Potensi Strategis

• Tahap dimana pertimbangan lebih detil tentang bagaimana proses bisnis utama 
(informasi dan sistem) terikat dengan dan terpengaruh oleh sistem organisasi 
dalam value chain



Menyusun Prioritas dari Investasi SI/TI

1.Analisa Internal Value Chain dan hubungan organisasional

• Untuk identifikasi apa yang dilakukan bisnis dan bagaimana proses tersebut dapat 
ditingkatkan

• Merupakan tahap dalam menganalisa posisi organisasi berdasarkan CSF pada Value 
Chain, untuk mengidentifikasi aktivitas dan seperangkat aktivitas yang 
berhubungan, yang membutuhkan perhatian lebih demi mepertahankan dan 
meningkatkan kesuksesan bisnis

2.Identifikasi Proses dan Aktivitas Bisnis Kritis

• Peningkatan bisnis bergantung pada hubungan antara penambahan nilai, biaya dan 
CSF lain yang tercermin dalam proses dan aktivitas bisnis



Menyusun Prioritas dari Investasi SI/TI 
cont...

3.Memperkirakan Pilihan/Opsi baru untuk Investasi

• Apa yang dapat SI/TI lakukan bagi seluruh organisasi dalam industri dalam hal parameter 
perubahan dan hubungan?

• Apa yang dapat SI/TI lakukan bagi organisasi berdasarkan pada posisinya di industri?

• Pilihan mana yang menawarkan manfaat dalam mencapai tujuan/strategi bisnis dan 
bagaimana cara bisnis berjalan serta pengelolaannya?

4.Menetapkan Portofolio Aplikasi Masa depan

• Perlu untuk menggabungkan aplikasi strategis dan high-potential, serta membahas 
kelemahan dari sistem operasional dan pendukung yang ada saat ini

• Penting untuk mengatasi kelemahan terlebih dahulu, terutama jika hal tersebut dapat 
mengancam bisnis
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