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KOMPONEN PERENCANAAN

Komponen Perencanaan. Sumber: Cassidy (2006)



PENGEMBANGAN PERENCANAAN

1. Rencana dimulai dari memahami visi bisnis dimasa depan, karena hal tersebut 
akan menjadi dasar dari Misi, Sasaran, Srategi dan arsitektur komputasi dari SI.

2. Menilai sistem yang ada saat ini lalu dibandingkan dengan visi bisnis yang akan 
dicapai dan arsitektur SI yang diinginkan. 



PROSES PERENCANAAN (PLANNING PROCESS)

• Dasar dari IS Strategic Planning adalah adanya arah/tujuan dan kebutuhan dari 
bisnis yang nantinya akan mendorong arah dari SI dan arsitektur komputasi.

• Namun bukan berarti bahwa IS Strategic Planning tidak dapat dikembangkan jika 
organisasi belum memiliki perencanaan bisnis yang formal

• Dalam praktiknya, tidak sedikit organisasi yang mulai mengembangkan 
perencanaan bisnis formal sebagai bagian dari proses perencanaan strategis SI.

• Proses Perencanaan (Planning Process) Strategis SI, terdiri dari 4 fase. 

• Fase 1 – Visioning

• Fase 2 – Analysis

• Fase 3 – Direction

• Fase 4 – Recommendation 



PROSES PERENCANAAN (PLANNING PROCESS) 
CONT...

Summary of Planning Process Phases. Sumber: Cassidy (2006)

Visioning Phase :

• Inisiasi dan mengelola proyek

•Memahami situasi dan visi bisnis

•Dokumentasi dan konfirmasi 

analisa bisnis

Analysis Phase :

•Memahami kondisi SI saat ini

•Menganalisa kondisi SI saat ini

•Mengembangkan rekomendasi, 

alternatif solusi

Direction Phase :

•Mengembangkan visi dan arah 

SI

•Mengembangkan rencana SI

• Identifikasi proyek SI

Recommendation Phase :

•Mengembangkan Roadmap

•Mengembangkan Business Case

•Penyampaian Rencana



FASE 1 - VISIONING

• Fase 1, visioning, membentuk dan menginisiasi proyek serta proses perencanaan

• Anggaplah usaha dalam mengembangkan perencanaan strategis SI sama seperti 
proyek lain dalam organisasi, dengan mengembangkan sebuah project plan, jadwal, 
tugas serta strategi penyampaian. Sampaikan tujuan dari proyek dan apa yang 
ingin dicapai dari proyek tersebut.

• Pada fase ini, penting bagi organisasi untuk memahami, mengklarifikasi dan 
mendokumentasikan arah bisnis. Data, dikumpulkan melalui wawancara, workshop 
dan survei.

•Misi, visi, value, tujuan, sasaran dan prioritas bisnis.



FASE 1 – VISIONING CONT...

Visioning Phase. Sumber: Cassidy (2006)



FASE 2 - ANALYSIS

• Fase ini berisi aktivitas analisa dokumen SI dan lingkungan dimana SI berada secara 
objektif. Gunanya adalah untuk menyampaikan situasi SI saat ini kepada manajemen 
eksekutif. 

•Informasi atau data pada fase ini didapatkan dengan melakukan review 
dokumentasi SI, wawancara, workshop dan survei mengenai SI di organisasi.



FASE 2 – ANALYSIS CONT...

Analysis Phase. Sumber: Cassidy (2006)



FASE 3 – DIRECTION 
Fase dimana misi dan visi dari SI dikembangkan berdasarkan situasi dan arah bisnis. 
Formulasi sasaran strategis yang penting untuk mendampingi bisnis dalam mencapai 
tujuan. 

Direction Phase. Sumber: Cassidy (2006)



FASE 4 – RECOMMENDATION

• Fase ini berisi aktivitas dokumentasi dari roadmap secara rinci untuk menjelaskan 
proyek beberapa tahun ke depan. Simpulkan biaya, waktu dan sumberdaya yang 
dibutuhkan 

• Hasil akhir dari Planning Process, organisasi akan memiliki :

• Recana strategis SI yang terdokumentasi dengan baik

• Situasi SI dan bisnis saat ini yang dipahami oleh seluruh lapisan organisasi

• Tujuan yang didukung oleh organisasi secara keseluruhan



FASE 4 – RECOMMENDATION CONT...

Recommendation Phase. Sumber: Cassidy (2006)



KONTEN DOKUMEN PERENCANAAN

1. Executive summary

2. Situasi Bisnis saat ini : Informasi, arah, visi, analisa SWOT

3. Hubungan Bisnis/SI : implikasi SI, pengukuran bisnis utama, kebutuhan bisnis utama, peningkatan proses 
bisnis

4. Situasi/kondisi SI saat ini : aplikasi bisnis, infrastruktur teknis, organisasi, proses, budget 

5. SI pada industri : tren SI pada industri, industri manufaktur, profil kompetitor

6. Penilaian SI : SWOT, scorecard, hasil survei, rekomendasi

7. Arah SI (high level)yang dituju : Visi, misi, tujuan, strategi, scorecard, matriks, arah e-bisnis, prioritas

8. Arah SI : aplikasi bisnis, infrastruktur bisnis, organisasi, proses

9. Recana implementasi : proyek, roadmap, biaya, investasi, dampak organisasional, Business Case, rencana 
komunikasi

10. Appendix (lampiran)



KONTEN DOKUMEN PERENCANAAN CONT...

Konten dokumen perencanaan berdasarkan fase. Sumber: Cassidy (2006)
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