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ABSTRAK 

 

 

 Lembaga Pendidikan Tinggi Yayasan Administrasi Indonesia (LPT YAI) 

adalah sebagai salah satu lembaga terkemuka di Jakarta,  yang bergerak di bidang 

jasa pendidikan sejak tahun 1972. LPT YAI berkedudukan di Jakarta dan memiliki 

pelayanan pendidikan dari D1 hingga S3. Dalam mempersiapkan diri menghadapi 

persaingan yang makin meningkat dan kondisi pasar yang sudah mulai mature di 

beberapa bidang pendidikan, sebagaimana bisnis  yang sedang dijalani. LPT YAI 

mulai berinisiatif untuk melakukan pengembangan strategi bisnisnya, dengan 

pengembangan di bidang Information Systems dan Technology (IS/IT). 

 Pengembangan IS/IT diharapkan dapat menjadi faktor strategis dalam 

strategi bisnis LPT YAI,  sehingga dalam Group Field Project ini akan membahas 

Strategi Pengembangan IS/IT dilingkup LPT YAI, sebagai sarana bersaing diindustri 

yang makin kompetitif. Diharapkan dengan strategi pengembangan IS/IT yang 

sejalan dengan strategi bisnis yang dicanangkan, IS/IT akan menjadi competitive 

advantage bagi LPT YAI, dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas di LPT 

YAI sebagai organisasi. Pembahasan analisa kelayakan dibatasi hanya perencanaan 

pengembangan strategi di bidang information system dan teknologi. 

 Hasil dari penelitian pengembangan ini adalah dokumen yang berisi rencana 

pengembangan IS/IT di LPT-YAI selama tiga tahun kedepan (milestones), dengan 

mempergunakan kerangka alat manajemen yang ada. Sehingga diharapkan dengan 

perencanaan strategi yang tepat, maka akan didapat pengembangan IS/IT yang 

sejalan dengan kebijakan Rencana Strategis YAI (renstra YAI). Serta pada hasil 

akhirnya adalah pertumbuhan laba yang didapat dari investasi yang ditanamkan.   

 

 

Kata Kunci: Mapping Strategy, CSF, KPI, Milestones 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia sebagai syarat 

untuk turut berkompetisi di era yang semakin maju ini, hal ini ditunjukan oleh 

banyaknya lembaga atau institusi pendidikan yang semakin berkonsentrasi dalam 

menunjukan eksistensinya. Dikarenakan persaingan antara lembaga pendidikan yang 

sekarang semakin marak, maka dibutuhkan perbaikan sistem pelayanan bagi 

penyelenggara guna dapat bersaing. Kebutuhan akan pelayanan pendidikan yang baik 

dan profesional merupakan tuntutan masyarakat modern, sehingga peningkatan mutu 

pelayanan dan fasilitas pendidikan adalah mutlak dilakukan oleh segenap institusi 

atau lembaga pendidikan saat ini. Hal ini juga yang menjadi dasar Lembaga 

Pendidikan Tinggi Yayasan Administrasi Indonesia (LPT YAI), dalam visi dan 

misinya turut serta berpartisipasi dalam dunia pendidikan. 

 Berdiri sejak 1972 hingga kini  LPT YAI telah memiliki multi program studi 

dan multi strata, yaitu : 

1. Akademi Akutansi YAI (AA YAI) 

2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI (STIE YAI) 

3. Universitas Persada Indonesia YAI (UPI YAI) 

Tersebar diberbagai lokasi strategis di Jakarta dengan dilengkapi prasarana dan 

infrastruktur yang mendukung fasilitas perkuliahan. Serta sebagian besar programnya 
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telah terakreditasi dan mendapat sambutan positif di masyarakat. Oleh sebab itu LPT 

YAI, membutuhkan suatu perencanaan strategis pengembangan bisnis dibidang 

Sistem Informasi dan Informasi Teknologi (IS/IT) guna meningkatkan kualitas 

pelayanannya kepada para customernya. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Untuk meningkatkan pelayanan dalam  persaingan dengan kompetitor-

kompetitornya di bidang institusi pendidikan, LPT YAI memerlukan suatu sistem 

yang terintegrasi guna mendukung peningkatan pelayanan operasional kepada para 

konsumernya dalam hal ini adalah para mahasiswanya.  

Jadi perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

bagaimana membuat pengembangan IS/IT, dengan mempertimbangkan berbagai 

faktor yang terkait. Guna meningkatkan pelayanan LPT YAI secara tepat dan dapat 

memberi kontribusi langsung untuk meningkatkan operasionalnya dalam menghadapi 

persaingan yang ada.   

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian thesis ini 

adalah : 

1. Membuat Pengembangan Strategi Sistem Informasi dan Informasi Teknologi 

(IS/IT) di lingkup LPT YAI. Guna dapat memberi perencanaan untuk 

mendukung bisnis kedepannya. Sehingga perencanaan bisnis yang dijalankan 
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dapat disertai dengan pengembangan IS/IT yang mendukung aktifitas tersebut, 

disesuaikan dengan kondisi organisasi. 

2. Memberi peluang baru yang dapat diberikan oleh IS/IT, yang sejalan dengan 

pengembangan bisnis yang direncanakan. 

 

1.4  Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah yang dilakukan dalam Group Field Project ini akan 

dibatasi ruang lingkupnya untuk menjaga supaya penelitian yang dilakukan tetap 

fokus pada masalah yang dibahas dan untuk menjaga kedalaman penelitian. 

Pembatasan masalah dalam Group Field Project ini mencakup: 

1. Usulan sistem yang dibangun meliputi lingkup Lembaga Pendidikan Tinggi 

Yayasan Administrasi Indonesia (LPT YAI). 

2. Pengembangan yang dilakukan adalah khusus di bidang yang berhubungan 

dengan IS/IT yang mendukung aktifitas organisasi. 

3. Perencanaan pengembangan ini diperkirakan dalam rentang waktu 3 tahun 

kedepan, periode 2006–2008. 

4. Beberapa asumsi akan dipergunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan 

kondisi perusahaan. Dikarenakan pengembangan ini akan berjalan beberapa 

tahun kedepan dan belum pernah dilaksanakan sebelumnya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk memberikan gambaran keseluruhan secara jelas mengenai penulisan 

tugas akhir dan untuk mempermudah pembahasannya, maka sistematika penulisan 

akan diuraikan seperti dibawah ini : 

 Penulisan penelitian berdasarkan sistematika berikut : 

Bab I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan   

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan 

sistematika penulisan. 

Bab II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini memuat dasar teori, prinsip-prinsip penyusunan strategi, 

penerapan strategi yang digunakan untuk pengolahan data.  

Bab III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang jenis penelitian, model yang dipakai 

sehingga dicapai kesimpulan 

Bab IV  PENGUMPULAN DATA  

Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum perusahaan meliputi sejarah, 

kegiatan operasional, fasilitas infrastruktur pelayanan yang dimiliki, 

manajemen dan organisasi LPT YAI. Bertujuan untuk mengumpulkan data-

data yang diperlukan dalam pengembangan sistem, dilaksanakan berdasar 

wawancara dan literatur yang ada, sehingga kondisi IS/IT saat ini dengan 

bisnis yang berlangsung dapat diketahui. 
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Bab V  PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini membuat rancangan kerangka kerja, yang diharapkan dapat 

menjadi panduan dalam melakukan pengembangan IS dan IT. Pada bab ini, 

penulis akan membuat pengolahan data dengan perancangan kerangka kerja 

(milestone) dari penelitian yang dapat diambil berdasarkan hasil analisa yang 

telah dilakukan pada bab sebelumnya. Selain itu berisi saran-saran yang 

diberikan oleh Group Field Project (GFP) sebagai bahan pertimbangan yang 

berguna bagi LPT YAI. 

Bab VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Akhir dari penelitian ini memberikan kesimpulan dan saran bagi LPT YAI 

atas Group Field Project yang dikerjakan. Sehingga diharapkan dari 

penelitian dan usulan yang diberikan, dapat diambil manfaat bagi 

perkembangan organisasi LPT YAI. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Perencanaan Strategis 

Suatu perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman 

eksternal dan  merebut peluang yang ada. Proses analisis, perumusan dan evaluasi 

strategi-strategi itu disebut perencanaan strategis. Tujuan utama perencanaan strategis 

adalah agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi eksternal dan 

internal,  sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. 

Dalam hal ini dapat dibedakan secara jelas, fungsi manajemen, konsumen, distributor 

dan pesaing. Jadi perencanaan strategis penting untuk memperoleh keunggulan 

bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan 

dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada.  

 

2.1.1 Konsep Strategi 

 Strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta 

pendayagunaan dan alokasi semua sumber yang penting untuk mencapai tujuan 

tersebut (Chandler;hal 13;1962). Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan 

konsep lain sangat berkaitan, sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun. 

Konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut : 
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a. Distintive Competence, yaitu tindakan yang dilakukan perusahaan agar dapat 

melakukan kegiatan lebih baik dibanding pesaingnya. Dalam suatu organisasi 

dapat diidentifikasi sebagai berikut : Keahlian tenaga kerja dan kemampuan 

sumber daya.  Dengan memiliki kemampuan khusus yang lebih efektif dibanding 

pesaingnya, perusahaan dapat melakukan tindakan yang tepat dalam program 

pemasaran dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan. Seperti peralatan dan proses produksi yang canggih, jaringan 

distribusi yang luas dan lain sebagainya. 

b. Competitive Advantage, yaitu Kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh 

perusahaan agar lebih unggul dibanding pesaingnya. Ada tiga hal yang dapat 

dilakukan dalam memenangkan persaingan : 

1. Cost leadership, jika perusahaan dapat memberikan harga jual lebih 

murah dari yang diberikan pesaing dengan produk yang sama. 

2. Difrensiasi, menciptakan persepsi terhadap keunggulan kinerja produk, 

pelayanan yang lebih baik. 

3. Fokus, telah menetapkan segmentasi dan pasar sasaran yang diharapkan. 

 

2.1.2 Kategori Strategi 

Pada prinsipnya dapat dikelompokan menjadi tiga tipe strategi : 

1. Strategi Manajemen, meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen 

dengan orientasi pengembangan strategi secara makro. Misalnya : pengembangan 

produk, penerapan harga dll. 
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2. Strategi Investasi, merupakan kegiatan yang berorientasi kepada investasi. 

Misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan pertumbuhan yang agresif, 

pembangunan kembali suatu divisi baru dll. 

3. Strategi Bisnis, berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen. Misalnya 

strategi: pemasaran, produksi, operasional dan yang berhubungan dengan 

keuangan.  

Dalam hal ini kita lebih cenderung membahas mengenai strategi bisnis, karena 

berhubungan dalam upaya pengembangan strategi IS/IT yang mendukung bisnis LPT 

YAI.  

 

2.2 Pengertian Sistem  

 Ada beberapa pengertian sistem. Menurut Raymond McLeod, Jr, sistem 

adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama 

untuk mencapai suatu tujuan (McLeod;hal 13;1995). Pendekatan sistem sebagai 

kumpulan elemen-elemen atau komponen atau subsistem merupakan definisi yang 

lebih luas. Definisi ini lebih banyak diterima karena kenyataanya suatu sistem dapat 

terdiri dari beberapa subsistem. Subsitem adalah sistem didalam sistem, dimana 

sistem ini terdiri lebih dari satu level. Misalnya sistem kendaraan roda dua masih 

dibagi lagi menjadi subsistem seperti sistem mesin, sistem rangka dan sistem frame. 

Setiap subsistem dapat dibagi dalam level yang lebih rendah lagi misalnya sistim 

pengapian, sistem bahan bakar.(Mc Leod;hal 14;1995). 
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 Dapat disimpulkan bahwa definisi tentang sistem mencakup lima unsur utama 

yang terdapat dalam sistem, yaitu :  

1. Elemen-elemen atau bagian-bagian 

2. Adanya interaksi atau hubungan antar elemen atau bagian 

3. Adanya sesuatu yang mengikat elemen atau bagian tersebut menjadi suatu 

kesatuan 

4. Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhir 

5. Berada dalam suatu lingkungan yang kompleks 

 

2.3  Model Pendekatan Sistim Informasi  

 Pendekatan sistem informasi yang ada adalah : 

1. Pendekatan Top-Down (Top Down Approach) 

Perancangan dimulai dengan gambaran besar dan secara bertahap mengarah 

lebih terinci. Perancangan top-down merupakan ciri rancangan terstruktur, 

yaitu rancangan bergerak dari tingkat sistem ketingkat subsistem 

(McCleod,hal28)  

2. Pendekatan Bottom-Up 

Memberi wewenang pada bagian operator untuk memutuskan sistem 

informasi yang akan digunakan. 
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3. Pendekatan Information Engineering 

Adalah pendekatan yang dikemukakan James Martin. Pendekatan ini       

adalah pendekatan yang menyeluruh dalam pengembangan sistem yang       

diperlakukan sebagai kegiatan keseluruhan perusahaan. 

 

2.4 Memperhatikan Faktor SWOT 

Menganalisa dan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis guna 

merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini berdasar logika memaksimalkan 

kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat 

meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats). Proses pengambilan 

keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan 

kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencanan strategis harus menganalisa 

faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) 

dalam kondisi sekarang ini (Rangkuti;hal 18;2002). Model yang paling tepat dalam 

menganalisa hal tersebut adalah Analisa SWOT.  

Proses penyusunan perencanaan strategis melalui tiga tahap analisa yaitu :  

1.  Tahap pengumpulan data 

2.  Tahap analisis 

3. Tahap pengambilan keputusan  
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Pada tahap pengumpulan data dasarnya tidak hanya sekedar kegiatan 

pengumpulan data, tetapi juga kegiatan pengklasifikasian dan pra-analysis. 

Dibedakan menjadi dua yaitu eksternal seperti : analisa pasar, analisa komunitas dan 

lain sebagainya. Serta internal, seperti :  laporan kegiatan operasional dan pemasaran 

serta lainya. 

Model dipakai pada tahap ini terdiri dari tiga, yaitu : 

a. Matrik Faktor Strategi Eksternal 

b. Matrik Faktor Strategi Internal 

c. Matrik Profil Kompetitif 

 

2.4.1  Matrik Faktor Strategi Eksternal 

 Cara penentuan Faktor Strategi Eksternal (EFAS) adalah sebagai berikut : 

a. Susunlah dalam kolom 1 (5-10 peluang dan ancaman)  

b. Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai 1,0(sangat penting) 

sampai dengan 0,0 (tidak penting). Kemungkinan berdampak pada faktor 

strategis 

c. Hitung rating dalam kolom3 untuk masing-masing faktor dengan memberikan 

skala mulai 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) berdasar pengaruh faktor 

tersebut terhadap kondisi perusahaan. Pemberian nilai rating bersifat positif 

(peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil 

diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman adalah sebaliknya. 
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d. Kalikan bobot pada kolom2 dengan ratingpada kolom 3, untuk memperoleh 

faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan yang 

bervariasi dari 4,0 (outstanding) sampai 1,0 (poor). 

e. Gunakan kolom 5 untuk memberikan catatan mengapa faktor tertentu dipilih. 

f. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor 

pembobotan  bagi perusahaan bersangkutan. 

 Setelah manajer strategis menyelessaikan analisas faktor strategi eksternalnya 

(peluang dan ancaman), ia juga harus memperhatikan faktorfaktor strategis internal 

(kekuatan dan kelemahan) dengan cara yang sama. Masalah strategis yang akan 

dimonitor harus ditentukan karena masalah ini mungkin dapat mempengaruhi 

perusahaan dimasa datang. 

 

2.4.2 Matrik Faktor Strategi Internal 

 Cara penentuan Faktor Strategi Internal (IFAS) adalah sebagai berikut : 

a. Tentukan faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan perusahaan di kolom 1. 

b. Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling 

penting) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut 

terhadap  posisi strategis perusahaan. (Semua bobot tersebut jumlahnya tidak 

boleh melebihi skor total 1,00). 

c. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan 

skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor), berdasarkan pengaruh 

faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Variabel yang 

bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai mulai 
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dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik) dengan membandingkanya dengan rata-

rata industri atau pesaing utama. 

d. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3 untuk memperoleh 

faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa faktor pembobotan untuk 

masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (outstanding) 

sampai dengan 1,0 (poor). 

e. Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar mengapa faktor faktor tertentu 

dapat dipilih. 

f. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh skor 

pembobotan bagi perusahaan  yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukan 

bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis 

internalnya.  

 Keunggulan perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pesaing 

(distinctive competencies) harus diintegrasikan kedalam budaya organisasi yang 

sedemikian rupa, sehingga perusahaan lain tidak mudah menirunya. 

 

2.4.3  Matrik Kompetitif  

 Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap 

kelangsungan perusahaan, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi 

tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Dalam hal ini kita 

menggunakan matrik TOWS atau SWOT. 
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 Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan 

ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan 

kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini menghasilkan empat set kemungkinan 

alternatif strategis. 

Tabel 2.1 Matriks EFAS dan IFAS 

 

a. Strategi SO, dibuat berdasar jalan pikir perusahaan dengan memanfaatkan 

seluruh  kekuatan, untuk merebut dan memanfaatkan peluang. 

b. Strategi ST, menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk 

mengatasi  ancaman. 

c. Strategi WO, diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada 

dengan cara  meminimalkan kelemahan yang ada. 

d. Strategi WT, berdasar kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha 

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 

 

                      IFAS  

 

EFAS 

   OPPURTUNIES(O) 

Tentukan 5-10 faktor 

peluang  eksternal 

   TREATHS (T) 

Tentukan 5-10 faktor 

ancaman eksternal 

   STRENGTHS (S) 

Tentukan 5-10 faktor 

kekuatan internal 

   WEAKNESSES(W) 

Tentukan 5-10 faktor 

kelemahan internal 

   STRATEGI SO 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

   STRATEGI WO 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang 

   STRAEGI ST 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi 

ancaman 

    STRATEGI WT 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman 
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2.5 Kerangka Balance Scorecard (BSC) 

 Balance Scorecard (Robert S.Kaplan & David Norton. 1996) adalah 

pendekatan yang dipakai untuk mngukur kinerja perusahaan yang tersusun atas empat 

perspektif yang berbeda, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, 

pertumbuhan dan pembelajaran. Balance Scorecard menggambarkan adanya 

keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang dan antara perspektif 

kinerja eksternal dan internal. Hal ini juga memberikan suatu cara untuk 

mengkomunikasikan strategi suatu perusahaan. 

 

Visi/Misi &Tujuan

SWOT

Strategic Choice

Analisis

Eksternal
Analisis Internal

Tema-tema

Strategis

-----------------------

-----------------------

Tema Strategis

Perspektif

Keuangan

-----------------------

-----------------------

Tema Strategis

Perspektif

Pelanggan

-----------------------

-----------------------

Tema Strategis

Perspektif

Pembelajaran

-----------------------

-----------------------

Tema Strategis

Perspektif

Keuangan

-----------------------

-----------------------

 

Gambar 2.1 Pengunaan Kerangka Balance Scorecard 
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2.6 Pengembangan Sistem Berkesinambungan  (SDLC) 

 Sesuai dengan perkembangan era pemrosesan data, banyak  pembuat sistem / 

konsultan tidak hanya menggunakan pendekatan formal. Tetapi para pembuat sistem / 

konsultan juga akan bertanya pada customer mengenai harapan akan manfaat dari 

sistem yang akan dibuat.  

 Pengembangan sistem adalah tahapan dalam membuat sistem secara efektif 

dan efisien dalam mengolah informasi, hal ini diharapkan dapat memberikan hasil 

yang positif dari pengembangan sistem. Diantaranya dengan menggunakan 

pendekatan  “Pengembangan Sistem Berkesinambungan” atau yang dikenal dengan 

System Data Life Cycle (SDLC), (Turban;hal 635;2004). Hal ini adalah kerangka 

yang baik untuk acuan dan aktivitas pengembangan yang ada, dalam kerangka ini 

memiliki 8 tahapan, yaitu : 

1. Inisiasi Proyek 

adalah tahapan dimana adanya permasalahan yang dihadapi kemudian 

diharapkan penyelesaiannya, dengan pemberian mandat kepada pihak 

yang berwenang atau diharapkan dapat menyelesaikan. 

2. Analisa Sistem dan Studi Kelayakan  

Terdiri dari dua tingkatan: 

a. Analisa Sistem : 

Analisa sistem adalah tindak lanjut dari proses inisasi, mengacu 

pada memahami kebutuhan yang diinginkan kustomer. Dari segi  

operasional, organisasi dan permasalahan yang dihadapi. 
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b. Studi Kelayakan 

Memperhitungkan kemungkinan keberhasilan sistem dalam 

penerapan nantinya, akan memberi dampak seberapa besar 

dibanding proses yang telah ada. Studi kelayakan ini mencakup : 

 Teknologi : Performansi yang didapat dari sistem yang 

ada sekarang ? 

 Ekonomis : Apakah keuntungan yang didapat lebih besar 

dari biaya yang dikeluarkan ? 

 Faktor organisasi : Apakah tingkat keahlian para 

karyawan yang akan menggunakan sistem sudah 

memadai ? 

 Hukum, Etis dan faktor lain : Apakah sistem yang dibuat 

dapat memenuhi regulasi yang ada ? 

3. Desain dan Analisa 

   Pada  tahapan ini adalah pembuatan fisik dari bentuk “informasi yang 

diperlukan” dari suatu sistem yang dirancang, bentuknya bisa berupa Data 

Flow Diagram (DFD) ataupun Entity Relationship Diagram (ERD) 

4. Tahap Pengembangan 

   Ditahapan ini pengembang sistem memulai proyeknya dengan segala 

kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya. 
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5. Implementasi 

   Ini adalah tahapan yang penting, sistem dapat dianggap gagal walau 

telah direncanakan dengan baik. Ini adalah tahapan dimana  transfer proyek 

terjadi antara pembuat kepada pengguna. 

6. Operasi 

   Setelah melalui tahapan transfer proyek, maka sistem yang dirancang 

dioperasionalkan sebagaimana mestinya. 

7. Evaluasi 

   Evaluasi adalah tahapan yang penting setelah tahapan-tahapan 

pengerjaaan sebelumnya. Sehingga bila didapat kegagalan sistem nantinya, 

diharapkan dapat direvisi dengan segera. 

8. Perawatan  

   Perawatan sistem adalah perlu untuk menjaga kinerja aktivitas yang 

berlangsung, sehingga diperlukan penjadwalan yang efektif untuk merawat 

sistem. 

  

2.7 Menghubungkan antara Bisnis dan IS serta IT  

 Ketiga hal ini berkaitan dalam  suatu perencanaan pengembangan strategi 

IS/IT. Untuk jelasnya dapat dilihat berdasarkan gambar berikut : 
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Hubungan Strategi

Strategi Bisnis

Ÿ Keputusan Bisnis

Ÿ Tindakan

Ÿ Perubahan

Dukungan Bisnis

Bagian dari Bisnis

Strategi SI

Ÿ Dasar bisnis

Ÿ Kebutuhan yang

diperlukan

Ÿ Fokus aplikasi

Infrastuktur &

Pelayanan

Prioritas & yang

diperlukan

Strategi TI

Ÿ Berdasar Aktivitas

Ÿ Berorientasi

persediaan

Ÿ Fokus  teknologi

B a g a i m a n a

keputusan diambil

dan kenapa?

Ap a sa j a yan g

diperlukan?

Bagaimana bisa

dijalankan?

 

Gambar 2.2 Menghubungkan Bisnis dan Strategi IS serta IT 

 

2.8 Informasi Perencanaan Proses IS dan IT   

 Berdasarkan keterangan sebelumnya menjelaskan bahwa keputusan IS/IT 

sangat erat kaitannya dengan proses bisnis yang berlangsung. Oleh karena itu proses 

yang berkaitan tersebut dijelaskan dalam gambar berikut : 
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Assesment of the

Business

Assesment of

Information Use

and Management

Vision for the

Business

Vision How the

Business Should

Use Information

Business Strategic

Plan

The Information

Architecture

(Technical and

Managerial)

Business

Operational Plans

and Budget

IS Strategic Plan

IS Operational

Plans and Budgets

 

Gambar 2.3 Informasi Perencanaan Proses 

 

2.9 Porter IS/IT   

 Lebih dikenal dengan Five Forces Model, dapat juga diterapkan ketika IS/IT 

berpengaruh terhadap lima aspek yang terangkum. Didalamnya mewakili sisi : 

 Kondisi yang berlangsung saat ini 

 Peluang yang ada 

 Tantangan yang mucul 
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Pesaing Industri

Dapatkah IS/IT mengubah

peringkat YAI dalam persaingan

Pendatang Baru

Dapatkah IS/IT menjadikan

penghalang bagi pesaing

Pemasok

Dapatkah IS/IT mengefisienkan

SDM yang ada

Produk Pengganti

Dapatkah IS/IT memberikan

kemudahan atau pelayanan baru

Pembeli

Bisakah IS/IT mengurangi biaya

dan menambah keuntungan

Penghalang Masuk:

- Skala ekonomis

- Difrensiasi produk

- Identitas merek

Penentu Kekuatan Pemasok:

- Biaya Peralihan

- Dampak masukan pada biaya

Penentu Persaingan:

- Nilai tambah

- Perkembangan industri

Penentu Kekuatan Pembeli:

- Dampak terhadap kinerja

- Laba pembeli

- Harga di pembeli

Penentu Ancaman Produk Pengganti:

- Kinerja relatif dari pengganti

- Kecondongan pembeli terhadap

  produk pengganti

 Gambar 2.4 Porter Five Force IS/IT 

 

2.10 Return On Investment  (ROI) 

 ROI ini sering dipergunakan untuk menghitung keuntungan tahunan dari 

proyek yang dibuat. Dari faktor laba bersih tahunan dibagi dengan investasi yang 

dikeluarkan untuk proyek tersebut. Sehingga didapat ratio yang menjadi indikator 

keuntungan dari suatu proyek. 

Return on Investment

=
Annual Benefit

Investment Amount  

 

2.11 Matriks Boston Consulting Group (BCG) 

 Dalam menentukan posisi strategis perusahaan sering dipergunakan matriks 

BCG. Begitu juga dalam menentukan kondisi IS/IT memegang peranan seberapa 

penting diperusahaan. Sehingga diketahui kondisi saat ini dan hal yang ingin dicapai. 
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Controller Caretaker
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Gambar 2.5 Matriks BCG 

Untuk lebih jelasnya mengenai klasifikasi didalam matriks BCG, dijelaskan 

mengenai artinya dibawah ini : 

Tabel 2.2 Penjelasan Posisi Matriks BCG 

Developer Organisation goal seeker;  

risk- accomodating 

Controller Long term and quality 

solution; risk reducing 

Entrepreanur Personal achiever; risk 

taking 

Caretaker Immediate adn efficient 

risk-avoiding 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Metodologi penelitian merupakan tahap – tahap penelitian yang harus 

ditetapkan dahulu sebelum melakukan penelitian, sehingga penelitian dapat dilakukan 

dengan terarah dan memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang ada. 

 Adapun tahap – tahapan yang dilakukan dalam menyelesaikan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 

3.1  Penelitian Pendahuluan 

 Studi pendahuluan dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi 

oleh LPT YAI, yaitu dengan memperhatikan situasi dan kondisi organisasi melalui 

wawancara kepada pihak terkait diperusahaan guna mempelajari kondisi LPT YAI. 

 

3.2  Studi Pustaka 

 Tujuan dari mengadakan studi pustaka adalah untuk memperoleh arah dan 

landasan terhadap penelitian tugas akhir ini. Dilakukan dengan membaca buku 

referensi dan literatur lainnya.  
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3.3  Identifikasi Masalah 

 Melalui penelitian pendahuluan yang dilakukan maka dapat diketahui yang 

menjadi permasalahan di  LPT YAI ,  sehingga : 

1. Perlunya pengembangan sistem yang terintegrasi guna meningkatkan 

pelayanan LPT YAI kepada para customernya, dalam hal ini adalah para dan 

calon mahasiswanya, serta para karyawannya. Guna meningkatkan 

operasional pelayanan kepada  customer sehingga juga meningkatkan 

efektifitas kinerja LPT YAI. 

2. Belum ada sebelumnya strategi dalam pengembangan IS/IT dalam rangka 

mendukung bisnis LPT YAI. 

 

3.4  Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka tujuan penelitian Group 

Final Project ini adalah membuat pengembangan IS/IT yang dapat membantu LPT 

YAI untuk meningkatkan pelayanan kepada customernya. Secara sistematis sebagai 

langkah strategis pengembangan bisnis di lingkup LPT YAI.  

 

3.5 Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dikumpulkan semua data-data yang berhubungan dalam rangka 

pengembangan sistem di LPT YAI.  Sehingga dapat diketahui kondisi terakhir baik 

fasilitas, infrastruktur IS/IT yang ada, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan 

perencanaan pengembangan IS/IT di LPT YAI.  
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3.5.1 Alur Pengembangan Bisnis LPT YAI 

 Pada alur ini dijelaskan mengenai tahapan pengumpulan data, dari sisi 

pengembangan bisnis di LPT YAI seperti : 

 

3.5.1.1 Gambaran Bisnis Umum LPT YAI 

 Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data mengenai profil perusahaan, 

seperti : 

 Sejarah dan deskripsi mengenai perusahaan 

 Visi dan Misi LPT YAI 

 Struktur organisasi  

 Kegiatan operasional LPT YAI 

 Wawancara terstruktur dengan pihak-pihak terkait 

 

3.5.1.2 Visi dan Misi Bisnis Umum LPT YAI  

Disini dijelaskan mengenai Visi dan Misi dari sisi bisnis yang telah menjadi 

kebijakan LPT YAI dalam rangka kedepannya. 

 

3.5.1.3 Rencana Strategi Bisnis LPT YAI 

Tahapan ini menguraikan kebijakan strategi bisnis yang telah direncanakan 

sebelumnya, guna mencapai hal-hal yang diinginkan kedepannya. 
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3.5.2 Alur Pengembangan IS/IT LPT YAI 

 Pada alur ini dijelaskan mengenai tahapan pengumpulan data, dari sisi 

pengembangan IS/IT di LPT YAI seperti : 

 

3.5.2.1 Kondisi IS/IT LPT YAI saat ini 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data mengenai kondisi IS/IT yang 

berlangsung di LPT YAI, yang dimaksud disini adalah adalah kondisi operasional 

dengan kegiatan pendukungnya seperti : 

 Infrastruktur IS/IT yang dimiliki oleh LPT YAI. 

 Pengumpulan data-data hasil interaksi antara departemen di LPT YAI. 

 Keluhan atau usulan dari customer dalam (departemen) ataupun dari customer 

luar (mahasiswa). 

 Wawancara terstruktur dengan pihak terkait untuk mengetahui kebutuhan 

customer dalam dan luar. 

 

3.5.2.2 Visi dan Misi IS/IT Usulan LPT YAI  

Disini dijelaskan mengenai Visi dan Misi dari sisi pengembangan IS/IT di 

LPT YAI dalam rangka kedepannya. Visi dan misi ini haruslah mendukung Visi dan 

Misi dari sisi bisnis di LPT-YAI. 
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3.5.3 Alur Pengembangan Implementasi IS/IT di LPT YAI 

Dalam hal ini kita menghubungkan strategi faktor bisnis dan  IS/IT, dengan 

tujuan mengimplementasikan data yang ada dengan tahapan  : 

 

3.5.4 Menghubungkan Strategi: Bisnis, IS dan IT 

Dalam hal ini kita menghubungkan strategi faktor bisnis dan  IS/IT dengan 

tahapan  pembuatan peta strategi yang sebagai acuan pengerjaan pengembangan IS/IT 

di LPT YAI. Peta Strategi ini terdiri dari : 

a. Pemilahan Potensi (SWOT) 

Dengan menggunakan matriks SWOT, diharapkan kita dapat membuat 

perencanaan pengembangan  yang memang dibutuhkan oleh perusahaan 

b. Analisa Industri (Porter IS/IT) 

Porter IS/IT ini dilakukan guna menganalisa kondisi IS/IT yang akan 

dijalankan diperusahaan, layak atau tidak untuk diaplikasikan. 

c. Konsolidasi Bisnis dengan IS/IT 

Dalam konsolidasi ini berdasarkan pengolahan data yang ada, maka 

digabungkan faktor IS/IT yang sejalan dengan bisnis yang berlangsung. 

Dalam hal ini dikonsolidasikan dengan pihak manajemen mengenai 

strategi yang dijalankan. 

d. Template Strategi 

Merupakan gambaran secara garis besar mengenai Peta Strategi, berupa 

kerangka Balanced Scorecard. 
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3.6 Perumusan Strategi 

Pada tahap ini kita merumuskan strategi dengan pembuatan Indikator 

Keberhasilan, yaitu Critical Succes Factor (CSF) dan Key Performance Indicator 

(KPI). dari Peta Strategi yang telah dibuat. Hal ini digunakan untuk mengukur tingkat 

dari hal-hal yang akan / ingin dicapai dalam pengembangan IS/IT di LPT YAI 

diharapkan dapat memenuhi aktivitas dan inisiatif yang dituangkan dalam indikator 

ini. 

 

3.7 Perencanaan Strategis 

Membuat kerangka kerja (milestones) yang berkesinambungan dalam periode 

tertentu, dalam hal ini perencanaan selama periode 2006-2008 yang diharapkan dapat 

dilaksanakan secara sistematis. Sehingga untuk kedepannya pengembangan IS/IT ini 

dapat mendukung bisnis yang dijalankan oleh LPT-YAI. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Metodologi Penelitian 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DATA 

 

4.1 Deskripsi Pengembangan Bisnis  

4.1.1 Deskripsi Umum  

 Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan Bangsa Indonesia, 

berdasarkan. Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 diarahkan untuk 

meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan kualitas sumber daya manusia, 

mengembangkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan, keahlian dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, serta 

kepribadian yang mantap dan mandiri. Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan 

dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, wawasan 

keunggulan, kesetiakawanan sosial dan kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap 

menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi masa depan. 

Untuk itu kurikulum dan isi pendidikan yang bernafaskan nilai-nilai 

Pancasila, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai agama terus disempurnakan dan dibina 

sesuai dengan tuntutan pembangunan. perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan proses belajar 

mengajar yang berlangsung secara timbal balik, objektif dan terbuka untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan kreatifitas dan inovasi serta membiasakan diri 

mengatasi permasalahan secara arif dan bertanggungjawab. 
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Pendidikan, pengadaan, dan pembinaan dosen serta tenaga kependidikan 

lainnya juga terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada LPT 

YAI. Selanjutnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, media 

pengajar, teknologi pendidikan serta penulisan, penerjemahan dan pengadaan buku 

pengajaran, buku bacaan, buku ilmu pengetahuan dan teknologi perlu terus 

ditingkatkan dan dikembangkan. 

Dengan kata lain dapat dikatakan pendidikan nasional bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, 

tangguh, cerdas, kreatif, trampil, berdisiplin. beretos kerja, profesional, bertanggung 

jawab dan proaktif. 

Disamping itu dalarn GBHN secara implisit mengisyaratkan bahwa 

pendidikan nasional merupakan tanggungjawab masyarakat secara keseluruhan. 

Sejalan dengan hal tersebut, dalam pasal 2 Bab 11 Peraturan Pernerintah RI No. 60 

tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, ditegaskan bahwa tujuan Pendidikan Tinggi 

adalah : 

1 . Menyiapkan peserta didik menjadi anggota rnasyarakat yang memiliki  

keterampilan akademik dan profesional yang dapat rnenerapkan. 

mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pendidikan, teknologi dan atau 

kesenian.  

2.  Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau 

kesenian serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 
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Atas dasar tujuan dan sistem pendidikan nasional sebagaimana telah diuraikan 

dimuka, maka tugas dan tanggung jawab pendidik pada umumnya dan LPT YAI pada 

khususnya. amatlah berat karena diharapkan mampu membentuk peserta didik, 

mahasiswa untuk : 

1.  Memiliki integritas kepribadian yang tangguh dan yang  berorientasi pada  nilai-

nilai positif dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berorientasi pada 

peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang 

profesional dan produktif 

3. Memiliki wawasan berorientasi kemasa depan terutama dalam menghadapi era 

globalisasi, memiliki kesehatan jasmani dan rohani. adanya kepribadian yang 

mantap dan mandiri dan mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan. 

Keberadaan PTS sebagai salah satu sub sistem di dalarn penyelenggaraan 

pendidikan nasional tentunya harus diwujudkan dalam bentuk nyata. Oleh karena itu 

LPT YAI merasa berkewajiban untuk lebih berperan serta di dalam pembangunan 

nasional, khususnya melalui pendidikan. 

Tumbuh dan berkembang menjadi besar dan berkualitas merupakan tradisi 

keluarga besar Yayasan Administrai Indonesia (YAI) sejak dari awal berdirinva. Hal 

ini telah dibuktikan dari sejarah perkembangan pengabdian YAI yang dimulai sejak 

tahun 1972 dengan menyelenggarakan kursus akuntansi yang memiliki hanya 

puluhan murid saja, kini telah berkembang menjadi tiga Lembaga Pendidikan Tinggi, 
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yaitu : Universitas Persada  Indonesia Y.A.I (UPI YAI), Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Y.A.I (STIE YAI)  dan Akademi Akuntansi Y.A.I (AA YAI) 

Pada Tahun Akademik 2004/2005, jumlah mahasiswa pada ketiga LPT YAI 

telah mencapai sekitar 18.000 orang yang melakukan kegiatan akademik pada lima 

kampus di pusat kata Jakarta, yaitu : 

1 . Kampus A, di Jl. Diponegoro no. 74 Jakarta Pusat 

2.  Kampus C, di Jl. Kramat Raya no. 98 Jakarta Pusat 

3.   Kampus D, di Jl. Salemba No. 7 dan 9A Jakarta Pusat 

4.  Kampus E, di Jl. Imam Bonjol 72, Jakarta Pusat (khusus S2&  S3) 

Keempat kampus tersebut telah dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang 

memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk dinamakan sebagai suatu lembaga 

pendidikan tinggi yang maju dan modern. 

Pada saat ini walaupun LPT YAI telah berkembang dengan sangat pesat 

namun tidak melupakan cikal bakalnya dan bahkan terus mengembangkan berbagai 

kursus YAI yang setiap tahunnya mempunyai  anak didik sekitar 10.000 orang yang 

tersebar di kelima DKI Jakarta. 

Dengan perkembangan mahasiswa dan peserta kursus yang setiap tahun 

semakin meningkat dan memperhatikan pangsa pasar LPT YAI saat ini mencapai 

sekitar 5% dari seluruh mahasiswa di wilayah DKI Jakarta, membuktikan bahwa LPT 

YAI merupakan salah satu lernbaga pendidikan tinggi vang dipercaya dan mendapat 

sambutan baik dan masyarakat  

Kepercayaan ini juga dapat dibuktikan dari semakin banyaknya lulusan LPT 

YAI yang berkiprah diberbagai lembaga bisnis dan pemerintahan. Disamping itu. 
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dengan berdirinya Program Pasca Sarjana khususnya Program Magister Manajemen 

sejak tahun 1993, ternyata semakin banyak penandatanganan memorandum 

kesepakatan antara LPT YAI dengan berbagai lembaga pemerintahan departemen 

yang mempercayakan pendidikan karyawannya kepada LPT YAI. 

Kepercayaan masyarakat dan berbagai lembaga pemerintahan tersebut diatas 

secara formal dilandasi dan diperkuat oleh kepercayaan Pemerintah dengan 

menetapkan status disamakan atau diakreditasi untuk berbagai program  studi pada 

LPT YAI baik program Diploma, S1,S2 dan S3. 

 

4.1.1.1 Deskripsi Lingkungan Eksternal  

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat 

dan pesat saat ini, perubahan lingkungan eksternal sering berlangsung dengan skala 

dan intensitas yang tinggi dan sukar untuk diramalkan, sehingga setiap organisasi 

termasuk lembaga pendidikan tinggi seperti LPT YAI sering menghadapi persaingan 

dan permasalahan yang semakin kompleks; baik yang akan meniadi peluang maupun 

ancaman bagi kelangsungan dan kemajuannya. 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dan memperhatikan bahwa LPT YAI 

sebagai suatu organisasi yang mempunyai sistem terbuka dalam arti akan sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal maka tentu harus memperhatikan berbagai 

faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi aktivitasnya seperti aspek lingkungan 

diantaranya : 
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a. Perkembangan Politik dan Hukum. 

Dalam era reformasi saat ini, perkembangan politik dan hukum/peraturan 

perundangan terutama yang  berkaitan dengan kebijaksanaan aksanaan pernerintah 

dibidang pendidikan berlangsung dengan cepat dan skala cukup luas sehingga perlu 

dilakukan adaptasi dan antisipasi yang cepat pula. 

 Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya serangkaian peraturan/ ketentuan antara 

lain : 

1. Peraturan Pernerintah RI No. 60 Tahun 1999 

2. Keputusan Menteri Pendidikan clan Kebudayaan No.187/U/1998 tentang 

Badan Akreditasi Nasional  

3. Perguruan Tinggi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 

188/U/1998 tentang Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi untuk 

Program Pasca Sarjana 

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.222/U/1998 tentang 

Pedoman pendirian Perguruan Tinggi 

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.304/DIKTI/kep/1998 

tentang Tindak Lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  No. 

188/ U / 1998 

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.374/DIKTI/Kep/1998 

tentang Petunjuk Pelaksanaan  dan Pengawasan Program Studi yang  

Terakreditasi untuk Program Sarjana di Perguruan  Tinggi  
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7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.347/DIKTI/Kep/1998 

tentang persyaratan dan Tata Cara Ujian dan Pengawasan Mutu Bagi 

Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Magister Perguruan 

Tinggi Swasta. 

Penerbitan beberapa Surat keputusan tersebut diatas, sekaligus dapat merupakan 

peluang dan ancaman bagi LPT YAI, sehingga perlu diantisipasi dengan 

kebijaksanaan strategis yang tepat. 

 

b. Penduduk dan Calon Mahasiswa 

Menurut buku Statistik Indonesia yang diterbitkan oleh BPS, jumlah penduduk 

Indonesia pada tahun 2003/2004 mencapai sekitar 202,71 juta orang yang antara lain 

terdiri dari 71 .86 juta orang atau sekitar 35,45 % yang berstatus masih sekolah yaitu 

sebesar 43,19 juta orang. Dari jumlah tersebut diantaranya yang termasuk dalam 

kelompok mahasiswa sejumlah 2.915.291 orang mahasiswa yang terdiri dari 973.706 

mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) dan 1.941.585 mahasiswa perguruan tinggi 

swasta (PTS). Dengan kata lain jumlah seluruh mahasiswa di Indonesia mencapai 

antara 33.40 % mahasiswa PTN dan 66.66 % mahasiswa PTS. Tentang potensi calon 

mahasiswa yang berasal dari Wilayah DKI Jakarta dapat diperkirakan berdasarkan 

jumlah murid SMU dan SMK pada tahun 2002/2003 seperti ditunjukan dengan tabel 

dibawah ini : 
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Tabel 4.1 Jumlah sekolah dan murid di wilayah DKI Jakarta 2003/2004 

No Sekolah Murid 

SMU 486 213.999 

SMK 542 208.957 

Total 1028 422.956 

 

c. Perkembangan Ekonomi-Moneter 

Perkembangan situasi dan kondisi ekonomi moneter yang tidak baik sejak 

terjadinya krisis moneter akhir Juli 1997 yang ditandai dengan depresiasi rupiah dan 

tingkat inflasi yang sangat tinggi, jelas merupakan suatu ancaman bagi kemungkinan 

peningkatan penerimaan mahasiswa baru.  

Namun demikian, krisis moneter yang diikuti dengan krisis ekonomi yang telah 

banyak menimbulkan kesulitan pada sektor perbankan, industri, perdagangan dan lain 

sebagainya. Sehingga menimbulkan peningkatan PHK karyawan. harus dapat 

dihadapi dan disiasati oleh LPT YAI dengan serangkaian kebijaksanaan khususnya 

dibidang pemasaran sehingga tetap memiliki peluang untuk meningkatkan 

penerimaan mahasiswa baru disela-sela ancaman tersebut. 

Disamping itu dengan depresiasi rupiah yang tinggi menyebabkan potensi 

financial calon mahasiswa yang berminat untuk belajar ke luar negeri semakin 

menurun dan hal itu tentu akan merupakan peluang bagi LPT YAI untuk 

menampungnya. 
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d. Perkembangan Sosial Budaya. 

Keberadaan kampus LPT YAI dikawasan Jakarta Pusat yang merupakan 

kawasan bisnis dan hunian dari golongan menengah multi etnis/ras dan budaya antara 

lain China. Kawasan ini tentu akan merupakan potential demand jasa pendidikan 

tinggi yang perlu diperhatikan dan merupakan peluang cukup baik untuk 

meningkatkan pangsa pasar LPT YAI 

 

e. Perkembangan Teknologi 

 Perkembangan Teknologi, khususnya di bidang Informasi yang ditunjukan 

oleh pemanfaatan komputer dalam berbagai aspek kehidupan dan dunia bisnis perlu 

diperhatikan dalam pengembangan studi dilingkungan LPT YAI. Untuk itu LPT YAI 

sejak tahun 2002 secara bertahap telah mengembangkan sistem komputerasi untuk 

melayani kegiatan operasional akademik dan perkuliahan. 

 

f. Perkembangan Internasional / Globalisasi 

Secara internasional dalam era globalisasi saat ini, suatu lembaga pendidikan 

tinggi sebagai penghasil produk jasa harus sudah mengarah kepada standar mutu 

internasional  yaitu ISO 9000 untuk itu merupakan tantangan bagi LPT YAI untuk 

mulai merencanakan menjalankan kebijaksanaan yang dapat mengarah kepada 

pembentukan budaya Total Quality Management (TQM) sehingga LPT YAI dapat 

bersaing baik di dalam negeri dan diakui oleh luar negeri dalam rangka kerja sama 

dengan lembaga pendidikan tinggi luar negeri. 
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4.1.1.2 Deskripsi Lingkungan Internal  

 LPT YAI, yang berdiri sejak 23 tahun yang lalu telah berkembang dengan 

cukup menggembirakan baik dilihat dari segi kuantitas dan maupun kualitas. 

Keberhasilan tersebut disebabkan adanya kesadaran dan rasa memiliki oleh seluruh 

karyawan LPT YAI, serta Pimpinan yang inovatif dan antisipasif terhadap 

perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat. LPT YAI dalam gerak 

langkahnya selalu berusaha memperbaiki dan menyempumakan mana yang kurang 

dan mempertahankan mana yang telah dianggap baik.  

Dalam upaya peningkatan kualitas, LPT YAI selalu mengacu kapada 

peraturan Pernerintah dibidang pendidikan, meningkatkan kinerja karyawan, 

pengembangan kurikulurn berdasarkan Kurikulurn Nasional yang merupakan kecirian 

tiap program studi dengan tetap mengacu kepada kebutuhan dinamika masyarakat 

dan kemajuan teknologi. Dibidang staf pengajar, LPT YAI selalu berusaha dan dari 

tahun ke tahun meningkatkan kinerja staf pengajar baik melalui pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi maupun melalui penempatan Dosen/staf pengajar sesuai 

dengan kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya.  

Dibidang kegiatan proses belajar mengajar, perpustakaan, laboratorium, 

overhead dan ruang kuliah secara terus menerus dievaluasi, dan disempurnakan 

sesuai kebutuhan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk 

perbaikan-perbaikan mana yang dianggap perlu diperbaiki 
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4.1.2  Visi dan Misi Umum  

4.1.2.1 Visi Umum 

 Dengan bertitik tolak kepada TRI DHARMA Perguruan Tinggi  yaitu 

Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, maka dapat kiranya 

dirumuskan Visi kedepan YAI sebagai berikut : 

a. Menghasilkan Sumber Daya Manusia berkualitas dalam arti menguasai 

ilmu dan teknologi sehingga berkarya secara efektif dan efisien. 

b. Turut serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur 

melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

 

4.1.2.2 Misi Umum 

 Untuk mewujudkan  visi tersebut diatas, maka LPT YAI akan menjalankan 

misi sebagai berikut : 

a. Mendidik mahasiswa untuk menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

memiliki IPTEK dan IMTAK sehingga mampu bekerja secara efektif dan 

efisien. 

b. Membimbing dan melatih mahasiswa untuk melakukan penelitian baik 

dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan maupun aplikasi 

(scientific and Applied Research) guna kesejahteraan masyarakat pada 

umumnya. 

c. Mengarahkan dan mendorong mahasiswa untuk melakukan penerapan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta hasil penelitiannya dalam kerangka 

pengabdian kepada masyarakat. 
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4.1.3 Rencana Pengembangan Umum 

 Rencana umum guna pengembangan harus dilaksanakan atas pengkajian 

secara sistematik yang meliputi wawasan Pendidikan Tinggi, Visi LPT YAI, keadaan 

intern dan ekstern yang berpengaruh terhadap keberhasilan misi.   

Dalam hal ini maka dirangkum dalam sebuah modul Rencana Induk 

Pengembangan (RIP) LPT YAI, yang dilatarbelakangi : 

1. Tujuan, dari pembuatan RIP sendiri adalah memberikan arahan dan pedoman 

bagi setiap unit organisasi dalam LPT YAI guna menjalankan tugas dan 

fungsinya masing-masing sehingga dapat terkordinasi dengan baik.  

2. Kegunaaan, diharapkan dengan arahan dan pedoman RIP ini maka dapat 

tercapai visi, misi dan objektif  LPT YAI secara efektif dan efisien. 

Rencana Induk Pengembangan (RIP) LPT YAI sebagaimana telah diuraikan 

dimuka dilakukan dengan pendekatan strategis dan berkesepadanan dengan rencana 

Pembangunan nasional, oleh karena itu tetap memperhatikan faktor terkorelasi yang 

telah disampaikan dimuka agar misi dalarn mewujudkan Visi LPT YAI tercapai.      

Mengenai rencana pengembangan yang dimaksud meliputi jumlah 

mahasiswa, jumlah keluaran kelulusan tiap program studi serta jumlah dosen tetap 

yang diperkirakan tersedia sampai dengan tahun 2008/2009, baik yang menyangkut 

kualitas dan maupun kuantitas. 

Adapun rencana yang dimaksud, adalah sebagai berikut : 

1. Perkiraan jumlah mahasiswa s/d tahun 2008/2009 

Dengan memperhatikan faktor-faktor intrenal dan eksternal sebagaimana telah 

diuraikan diatas. dengan memperhatikan trend penerimaan dan kelulusan mahasiswa 
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ditahun-tahun sebelum 2003/2004, serta % penduduk umur 19-24 tahun yang masuk 

Perguruan Tinggi Swasta naik rata-rata + 6%/thn (lihat tabel :9). maka perkiraan 

jumlah kenaikan penerimaan tahun tersebut + 5%/thn dari jumlah penerimaan tahun 

sebelumnya.  

Dengan memperhatikan jumlah (%) keluaran tiap tahun/program studi (Fak. 

Ekonomi 59 - 80/tahun dan Fak. Psikologi 19-60%/tahun) serta kelompok bidang IPA 

antara 20-60%, maka jumlah perkiraan mahasiswa tahun 2001/2004 - 2008/2009 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Perkiraan Jumlah Mahasiswa YAI T.A. 2003/2004 s/d 2008/2009 

Fakultas Program  
2003/ 

2004 

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

F.Ekonomi S1 4705 4924 5130 5362 5604 5846 

Akutansi S1 2388 2496 2608 2726 2849 2968 

Manajemen S1 1516 1583 1670 1746 1825 1907 

Manajemen D1-D3 801 845 852 890 930 971 

Pascasarjana S2/S3 973 1070 1177 1294 1419 1561 

F.Psikologi S1 4356 4739 5156 5610 6104 6597 

Arsitek&Sipil S1 556 604 657 729 814 882 

T.Industri S1 743 761 827 900 978 1063 

T.Informasi S1 1034 1126 1224 1330 1445 1570 

T.Informatika D3 468 508 553 601 653 709 

F.Komunikasi S1 528 586 651 723 786 820 

Total  13.363 14318 15375 16549 17803 19101 
 

 

Dari tabel tersebut jumlah mahasiswa pada 2003/2004 sebanyak 13.363 orang 

menjadi 19.101 orang pada tahun akademik 2008/2009, atau rata-rata bertambah 

±86%/tahun. Faktor kenaikan rata-rata 8,6% adalah akibat rendahnya kelulusan di    

F.Psikologi yaitu sebesar 19 % dan F.Tehnik sebesar 21 % serta Pascasarjana sebesar 

9 %. Jumlah tersebut akan mengalami perubahan dengan catatan bahwa pada tahun 

2005/2006 direncanakan akan dibuka Program baru, sehingga diharapkan ruangan 
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yang saat ini masih kosong dapat terisi penuh dalam kurun waktu 1-2 tahun 

mendatang. 

2. Jumlah Kebutuhan dan pengembangan kualitas dosen tetap 

a. Kebutuhan dosen tetap 

Mengenai jumlah dosen tetap mengacu kepada ratio yang ditetapkan pemerintah, 

serta perkiraan jumlah mahasiswa, pada tahun 2008/2009 perkiraan jumlah 

kebutuhan dosen tetap yang dimaksud, sebagaimana terlihat pada tabel 10 pada 

halaman dibawah ini. 

b. Pengembangan kualitas dosen 

Sejalan dengan jumlah kebutuhan dosen tetap s/d tahun 2008/2009, 

pengembangan kualitas dosen tetap dilakukan secara terus menerus agar keluaran 

kelulusan LPT YAI sesuai/dapat memenuhi kebutuhan para pengguna. 

Meningkatkan staf tenaga pengajar akademik program S-1 yang berkualifikasi   

S-2 dan S-1. untuk peningkatan tersebut, maka peran serta program Pasca Sarjana 

Magister Manajemen yang telah ada di LPT YAI dilibatkan. Dalam rangka Usaha 

tersebut khususnya dalam peningkatan jumlah staf pengajar yang berkualifikasi S-3, 

peningkatan dilakukan dengan pengiriman tugas belajar dosen tetap ke perguruan 

tinggi lain atau keluar negeri terutama base mereka yang dianggap berprestasi dalam 

melaksanakan tugasnya. 

 Dalam rangka usaha menunjang kualitas staf pengajar diseluruh lingkungan 

LPT YAI diluar program studi ekonomi, serta dengan memperhatikan asset yang 

telah dimiliki, telah didirikan program Pasca Sarjana lainnya yaitu Pasca Sarjana 

Psikologi (Program S-2 psikologi dan Program S3 Psikologi). 
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Atas dasar Uraian diatas. maka direncanakan staf pengajar untuk program S-1, 

pada tahun 2009/2009 diharapkan 80% dari seluruh staf pengajar sudah berkualifikasi 

S-2 dan S-1 yang pada tahun 2003/2004 pertimbangan tersebut masih 50% yang 

berkualifikasi S-1 dan .330% yang berkualifikasi S-2 dan S-3 sebagaimana terlihat 

dalarn rencana pengembangan kualitas dosen pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.3 Perbandingan  Jumlah Mahasiswa dan Dosen  

Fakultas 
2003/ 

2004 

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

1. Kel.IPS       

a. F.Ekonomi       

*Mahasiswa 4705 4924 5130 5362 5604 5864 

*Dosen 196 196 198 200 205 210 

*Tambahan 138 144 145 145 148 140 

b. F.Psikologi        

*Mahasiswa 4356 4739 5156 5610 6104 6597 

*Dosen 145 145 150 150 153 155 

*Tambahan 28 28 28 235 40 45 

2. Kel.IPA       

a.Arsitek &  Sipil       

*Mahasiswa 546 604 657 729 814 882 

*Dosen 37 37 37 138 38 40 

*Tambahan 33 33 38 34 34 35 

b. FTI       

*Mahasiswa 2245 2395 2604 2831 3076 3342 

*Dosen 89 89 90 92 96 97 

*Tambahan 42 42 45 45 48 48 

3. Pascasarjana       

*Mahasiswa 942 1070 1177 1294 1419 1561 

*Dosen 44 44 45 45 48 50 

*Tambahan 21 21 25 26 26 26 

4. F.Komunikasi       

*Mahasiswa 528 586 651 723 786 820 

*Dosen 38 38 40 42 42 45 

*Tambahan   10 10 12 15 

Total Dosen       

 Kel IPS 423 411 420 425 435 445 

 Kel IPA 126 121 127 130 134 136 

Total Mahasiswa 13.363 14318 15.375 16.549 17.803 19.101 

 

 



 

 

45 

3. Jumlah Prosentase kelulusan 

Mengenai jumlah kelulusan diusahakan naik tiap tahun khususnya untuk 

program studi psikologi dan tehnik serta Pascasarjana (masa waktu penyelesaian 

dipercepat dari sebelumnya minimum sesuai dengan peraturan pemerintah). 

Sebagai tolak ukur, jumlah keluaran tersebut. dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.4 Perkiraan jumlah lulusan   

No Pendidikan 
Jumlah Lulusan 

s/d 2003/2004 s/d 2008/2009 

1. F.Ekonomi 59-70 80-90 

2. F.Psikologi 19-30 50-80 

3. F.Teknik 19-30 50-70 

4. Pascasarjana 10-15 40-60 

Catatan : Drop out diperkirakan ±5%/ tahun 

Faktor % kelulusan tersebut sangat dipengaruhi oleh keberhasilan atas rencana 

pengembangan, kualitas yang dilakukan secara berkesinambungan sebagaimana telah 

diuraikan sebelumnya. 

 

4.1.3.1  Strategi Pengembangan Umum  

Strategi pengembangan LPT YAI harus dilaksanakan atas penelaahan secara 

sistematik yang meliputi wawasan Pendidikan Tinggi, VISI LPT YAI, keadaan intern 

dan ekstern yang berpengaruh terhadap keberhasilan misi, serta identifikasi masalah-

masalah pokok yang harus ditangani untuk memperbaiki keadaan dan rencana 

perbaikan yang akan dilakukan. Hal ini dikembangkan dari (RIP) yang telah ada 

sebelumnya. 
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Penelaahan secara sistematik yang dimaksud meliputi : 

A. Analisis Eksternal Internal LPT YAI 

Berdasarkan analisis lingkungan terdahulu dan analisis internal kondisi LPT 

YAI tahun 2003/2004 pada pembahasan terdahulu, maka dapat kiranya 

diformulasikan strategi pengembangan berdasarkan analisa Eksternal-Internal sebagai 

berikut :  

1.  Analisis eksternal (Peluang dan Ancaman)  

a.  Faktor peluang (kesempatan) : Adapun peluang-peluang dibidang 

pengusahaan pendidikan yang dapat dimanfaatkan sehubungan dengan 

pengembangan LPT YAI ditahun mendatang, yaitu : 

 Pasar konsumen yang membutuhkan pendidikan tinggi cukup besar dan 

potensial, khususnya di pulau Jawa.  

 Semakin berperannya IPTEK sebagai daya penggerak dalam memajukan 

kehidupan masyarakat yang seimbang. 

 Teknologi informasi yang meningkatkan akses pada informasi ilmiah. 

 Era globalisasi memerlukan penguasaan ilmu yang handal. Hal ini mutlak 

diperlukan karena keberhasilan usaha didalam pasar terbuka adalah 

diukur dari produktivitas dan efisiensi di dalam berproduksi. 

b. Faktor Ancaman (tantangan): Adapun tantangan yang dihadapi LPT YAI 

ditahun-tahun mendatang meliputi : 

 Adanya pasar terbuka didalarn era globalisasi berarti adanya lalu lintas 

bebas tenaga kerja profesional dari luar negeri, disamping itu selain PTS-



 

 

47 

PTS yang sudah ada diluar LPT YAI juga masuknya investor luar negeri 

dibidang pendidikan dimasa mendatang cukup besar. Hal ini 

dimungkinkan dengan diijinkannya oleh Pernerintah investor tersebut 

dapat mengusahakan kegiatan pendidikan di Indonesia bekerja sama 

dengan badan hukum yang ada di Indonesia. Keadaan ini memerlukan 

suatu daya asing yang cukup berat bagi LPT  YAI dimasa-masa datang. 

 Tolok ukur suatu keberhasilan Lembaga Pendidikan Tinggi termasuk LPT 

YAI bukan saja diukur dengan jumlah lulusan/tahun tetapi juga dari mutu 

kelulusan. Mutu kelulusan yang dimaksud yaitu yaitu dapat memenuhi 

persyaratan keria untuk bidang profesi dipasaran, kerja/ 

diperusahaan/lembaga-lembaga yang ada, serta kinerja lulusan tersebut 

sesuai dengan bidang keahliannya yang dibutuhkan dilingkungan kerja.  

 Dengan terakreditasi beberapa program studi yang ada di LPT YAI 

mengharuskan peningkatan kualitas kinerja secara berkesinambungan. 

2.  Analisis Internal (kekuatan dan kelemahan)  

a.  Faktor  kekuatan : Upaya pengembangan LPT YAI selama periode sejak 

berdirinya 1995/1996 sampai dengan tahun 2003/2004, masih diarahkan pada 

konsolidasi hasil yang telah dicapai selama periode tersebut yaitu berupa 

peningkatan kapasitas kelembagaan infra struktur. manajemen, produktivitas 

dan mutu. 

Dengan bertolak ukur atas hasil-hasil yang dicapai tersebut, dapat dikatakan 

sebagian diantara hasil yang dimaksud dapat diandalkan sebagai asset modal 
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(kekuatan) dan sebagian lagi masih merupakan kelemahan-kelemahan LPT 

YAl yang perlu diperbaiki : 

 Jumlah mahasiswa saat ini sebanyak  13.363 orang yang tersebar 

dibeberapa program studi dan dua program pasca sarjana. 

 Pengalaman dibidang manajernen pendidikan yaitu keberhasilan keluaran 

kelulusan yang dicapai dari tahun ketahun terus meningkat jumlahnya 

baik keluaran program Diploma, Program S-1 dan maupun Program S-2 

(Thn 1992/1993 sebanyak 1.356 kelulusan dan pada akhir tahun akademik 

2003/2004 menjadi 9.627 orang, atau selama kurun waktu 5 tahun naik 

±10 % dari tahun 1992/1993). 

 Infra Struktur yang cukup khususnya sarana kampus di Salemba Raya 10 

dan Salemba 7 dan 9 serta kampus Jalan Iman Bonjol yang secara total 

pada saat ini mampu menampung lebih dari 20.000 mahasiswa. 

 Semakin meningkatnya tingkat komitmen karyawan terhadap LPT YAI 

b.  Faktor kelemahan : Disisi lain atas dasar hasil yang dicapai selama ini yang 

digunakan sebagai tolok ukur, masih adanya kelemahan-kelemahan di LPT 

YAI yang masih perlu mendapat perhatian para unsur pimpinan untuk segera 

diperbaiki. 

Adapun kelemahan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: 

 Dengan adanya perubahan sistem kurikulum yang berbasis kompetensi, 

perlu sosialisasi dan pengkajian agar berperan lebih efektif dalam 

menyelenggarakan fungsi-fungsi seistematiknya. 



 

 

49 

 Perlu adanya peningkatan mutu tenaga kependidikan dan proses 

pembelajaran serta mutu kelulusannya. 

 Waktu penyelesaian studi yang masih terlalu lama, khususnya dibeberapa 

program studi yang ada dilingkungan LPT YAI baik kelompok bidang 

teknik dan sosial. 

 

B. Arahan Kebijakan Pengembangan 

Sasaran jangka panjang LPT YAI adalah tercapainya "VISI" LPT yaitu : 

menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK) memiliki kinerja baik bekerja secara efektif dan efisien 

berdasarkan ideologi Pancasila dalam usaha memenuhi kebutuhan Sumber Daya 

Pembangunan pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya. 

Atas dasar landasan tersebut, arah kebijakan strategi pengembangan sistem 

pendidikan LPT YAI di dalam melaksanakan misinya melalui tahapan yang ada, pada 

intinya adalah : 

a. Merupakan bagian integral dari usaha pembangunan nasional. 

b. Merupakan penghubung antara dunia ilmu pengetahuan, teknologi dan  

kebutuhan masyarakat. 

c. Berpartisipasi dalam perbaikan dan pengembangan mutu kehidupan dan 

kebudayaan,  ilmu pengetahuan dan penerapannya. 
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d. Memungkinkan terlaksananya pengembangan/diversifikasi dalam Pendidikan 

dan proses belajar, serta pertumbuhan kegiatan riset yang menyangkut IPTEK 

dan kehidupan sosial masyarakat. 

Memperhatikan hasil analisis lingkungan eksternal dan internal diatas maka dapat 

dikemukakan beberapa catatan penting untuk menentukan posisi LPT YAl pada saat 

ini dan yang akan datang sebagai berikut : 

 Dari berbagai aspek lingkungan eksternal. dapat diketahui bahwa LPT YAI 

memiliki lebih banyak "peluang/kesempatan" untuk meningkatkan pangsa 

pasarnya seiring dengan peningkatan kualitasnya untuk menghadapi 

persaingan yang semakin ketat dalam era globalisasi saat ini. 

 Dari aspek lingkungan internal ternyata LPT YAI masih memiliki beberapa 

kelemahan terutama dalam hal implementasi/pelaksanaan dan pengendalian 

program yang sudah disusun dalam RIP. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

belum dilaksanakannya dan tidak kurangnya pengawasan program kerja yang 

sudah disusun dalam RIP yang terdahulu 

 Bertitik tolak dari analisis lingkungan eksternal dan internal ini, maka dapat 

kiranya diketahui posisi LPT YAI pada saat ini dan arah pertumbuhan 

strategisyang seharusnya akan dapat dicapai dalam lima tahun kedepan 

sebagaimana ditunjukan oleh diagram dibawah ini. 
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Posisi Stabil saat ini

(Zero Growth)

KELEMAHAN KEKUATAN

PELUANG
Posisi Pertumbuhan sesuai

RIP 2003/2004s/d2008/2009

 Gambar 4.1 Perkiraan posisi LPT YAI saat ini 

 

Dari diagram diatas dapat dikatakan bahwa LPT YAI  dari lingkungan eksternal 

dihadapkan kepada peluang yang relatif lebih banyak, namun secara internal justru 

memiliki kelemahan yang relatif lebih menonjol sehingga saat ini dapat dikatakan 

berada pada posisi stabilitas. Memperhatikan posisi ini, maka langkah penting yang 

harus dilakukan adalah memperbaiki beberapa kelemahan tersebut dan 

mentransfernya menjadi kekuatan untuk dapat meraih peluang yang ada sehingga 

sejalan dengan RIP 2003/2004 s/d 2008/2009. 

 

4.1.3.2  Langkah Strategis LPT LPT YAI   

Mengingat bahwa LPT YAI sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi yang 

menghasilkan produk jasa dan berdasarkan visualisasi posisi pada diagram diatas, 

maka untuk mengarahkan dan mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan maka 

dalam strategi pengembangannya LPT YAI perlu memperhatikan variabel “Tujuh P" 

sebagai berikut : 
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1.  "Produk " jasa yang dihasilkan harus berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan  

keinginan sehingga dapat mernuaskan pelanggan pendidikan (customer of 

education) yang meliputi 

a. Pelanggan eksternal : 

 Mahasiswa (client) 

 Orang tua/wali mahasiswa  

 Pemerintah 

 Perusahaan 

 Masyarakat 

b. Pelanggan internal : 

 Tenaga pen pengajar (Dosen) 

 Karyawan/tenaga Non Edukatif 

2.  "Pembiayaan" yang efisien sesuai dengan kemampuan mahasiswa 

3. "Promosi" yang tepat sasaran sehingga dapat terjadi komunikasi yang efektif 

4.  "Pendistribusian" produk jasa yang lebih meluas dan memudahkan mahasiswa 

mendapatkan  produk  jasa LPT YAI di wilayah DKI Jakarta 

5.  "Pegawai" yang profesional 

6. “Proses" pendidikan yang cepat tepat dan benar serta bertanggung jawab 

7.  “Prasarana dan perlengkapan" yang modern. 
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4.2 Deskripsi Pengembangan IS/IT 

4.2.1 Kondisi IS/IT di LPT YAI  

4.2.1.1 Sistem Manajemen Informasi  

LPT YAI memulai pengembangan Sistem Manajemen Informasi sejak tahun 

2002, pada saat itu diputuskan untuk mengganti sistem lama yang berupa sistem yang 

terpisah-pisah antara fakultas satu dengan yang lain dengan sistem baru yang 

merupakan sistem berbasiskan teknologi web sehigga mampu mengintegrasikan 

seluruh fakultas menjadi satu kesatuan data. Sistem Manajemen Informasi ini terdiri 

dari beberapa sistem, yaitu : 

 Sistem Administrasi Akademik dan Perkuliahan 

Merupakan sistem yang mengelola data dan informasi akademik dan perkuliahan 

yang ada pada LPT YAI, terdiri dari beberapa modul, yaitu : 

o Modul Kurikulum, yaitu modul yang mengelola data dan informasi dari 

kurikulum yang berlaku di jurusan yang ada. 

o Modul Dosen, yaitu modul yang mengelola data dan informasi mengenai 

dosen, antara lain data profil dosen, jadwal mengajar, jadwal kesediaan 

mengajar, jenjang karir dan keuangan. 

o Modul Ruang, yaitu modul yang mengelola data dan informasi mengenai 

jadwal pemakaian ruang baik untuk kuliah maupun ujian. 
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o Modul Mahasiswa, yaitu modul yang mengelola data dan informasi 

mengenai mahasiswa, diantaranya profil mahasiswa, jadwal kuliah dan 

ujian mahasiswa, nilai mahasiswa baik per semester atau pun rekap 

transkrip. 

o Modul Konversi, yaitu modul yang mengelola data dan informasi 

mengenai data nilai konversi untuk mahasiswa pindahan dari lembaga 

pendidikan lain. 

o Modul Perkuliahan, yaitu modul yang mengelola data dan informasi 

mengenai perkuliahan, antara lain penjadwalan kuliah dan ujian, mata 

kuliah yang ditawarkan, dosen yang mengajar, absensi kuliah dan ujian. 

 

 

Gambar 4.2 Screenshot Sistem Administrasi Akademik dan Perkuliahan 
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 Sistem Informasi Mahasiswa 

Merupakan sistem yang digunakan oleh mahasiswa untuk dapat mengelola data 

dan informasi yang berkaitan dengan mahasiswa, diantaranya adalah publikasi 

data nilai, jadwal kuliah dan ujian, profil. Sistem ini juga digunakan untuk 

pengisian jadwal kuliah yang dilakukan secara langsung oleh mahasiswa baik dari 

ruang laboratorium computer maupun dari internet. 

 

Gambar 4.3 Screenshot Sistem Informasi Mahasiswa 

 

 Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru 

Merupakan sistem untuk mengelola administrasi penerimaan mahasiswa baru 

baik pada saat pendaftaran maupun test secara online. 

 Bursa Kerja Online 

Merupakan sistem untuk mengelola administrasi penerimaan mahasiswa baru 

baik pada saat pendaftaran maupun test secara online. 
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 Sistem Perpustakaan 

Merupakan sistem untuk mengelola data dan informasi mengenai perpustakaan 

yang ada di LPT YAI. Sistem ini mengintegrasikan dari beberapa perpustakaan 

fakultas yang tersebar dibeberapa lokasi. 

 Sistem Heregistrasi dan Keuangan Mahasiswa 

Merupakan sistem untuk daftar ulang mahasiswa yang juga berkaitan dengan 

administrasi keuangan mahasiswa. 

 

Gambar 4.4 Screenshot Sistem Heregistrasi dan Keuangan Mahasiswa 

 

Dalam mengembangkan Sistem Manajemen Informasi, LPT YAI membentuk sebuah 

Model Sistem Informasi seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini : 
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Dari gambar tersebut terlihat bahwa Sistem Manajemen Informasi terd 

Gambar  4.5 Model Sistem Manajemen Informasi 

Terdiri dari berbagai macam sistem informasi yang terkait satu sama lain dengan 

pusat data sebagai penghubungnya. Setiap Bagian di LPT YAI dapat melakukan data 

entry (pemasukkan data) dan data query (permintaan data) ke/dari satu atau beberapa 

sistem informasi. Sebaliknya setiap sistem informasi dapat dipergunakan oleh satu 

atau beberapa bagian. Data dari setiap sistem informasi akan dikumpulkan melalui 

sebuah sistem pusat data yang mengolah data tersebut menjadi informasi yang 

lengkap dan terorganisir dalam sebuah pusat data. 

Dengan terkumpulnya data pada pusat data, maka setiap data tersebut dapat 

diakses, diolah dan dianalisa sesuai dengan keinginan pihak pengolah data. Hasil 

akhir dari pengolahan data tersebut merupakan suatu masukan bagi pihak manajemen 

LPT YAI dalam menentukan kebijakan dan arah pengembangan kedepan. Informasi 
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yang terdapat pada pusat data ini dapat diakses oleh setiap sistem informasi yang 

memerlukannya. Dengan demikian setiap bagian dapat mempergunakan informasi 

tersebut untuk menunjang kinerja operasionalnya. Sementara itu pihak manajemen 

dapat pula mengambil informasi yang dibutuhkannya sebagai dasar pengambilan 

keputusan melalui sebuah sistem informasi eksekutif. Disamping itu informasi ini 

juga dapat dipublikasikan melalui media internet sehingga dapat diakses oleh 

masyarakat dan pengguna lain yang membutuhkannya. 

 

4.2.1.2 Infrastruktur dan Perangkat Keras IS/IT  

Untuk menunjang Sistem Manajemen Informasi yang ada, bersamaan dengan 

pengembangan sistem maka sejak tahun 2002 LPT YAI juga membangun 

infrastruktur jaringan komputer untuk menghubungi beberapa lokasi kampus yang 

ada. Sistem jaringan yang ada pada LPT YAI meliputi Sistem Jaringan Lokal (LAN) 

yang ada pada setiap kampus atau instansi dan Sistem Jaringan Jarak Jauh (WAN) 

yang menghubungkan setiap jaringan lokal. Untuk implementasi Sistem Jaringan 

Lokal (LAN) dapat dipergunakan jaringan kabel sebagai media penghubung, 

sedangkan untuk implementasi Sistem Jaringan Jarak Jauh (WAN) digunakan sistem 

wireless. Sarana ini menggunakan gelombang radio sebagai media penghubung. Sisi 

positif dari sistem ini adalah murah dalam biaya operasional namun memerlukan 

investasi awal yang relatif tinggi dalam membangun sarana ini. Sisi negatif lain dari 

sistem ini adalah, sangat rentan dengan cuaca. Dengan kata lain, bila cuaca sangat 
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buruk maka komunikasi akan terganggu. Juga sangat tergantung dengan kontur 

geografis daerah. 

Beberapa hal teknis yang diterapkan dalam Sistem Jaringan pada LPT YAI adalah 

sebagai berikut : 

a. Protokol Jaringan (Network Protocol) 

Protokol Jaringan yang akan dipasangkan pada lingkungan LPT YAI adalah 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) yaitu suatu paket 

protokol jaringan yang digunakan untuk komunikasi antara komputer dalam 

jaringan yang telah diakui secara luas dan menjadi standar dalam industri 

komputer. 

b. Basis Server Aplikasi (Application Server Platform) 

Untuk mendukung jalannya sistem digunakan Microsoft Windows Server 2000 

sebagai basis sistem dimana aplikasi lain dapat berjalan diatasnya. Alasan 

mengapa digunakannya Microsoft Windows Server 2000 sebagai Basis Server, 

diantaranya adalah : 

 Dukungan hardware yang luas dari berbagai pembuat perangkat komputer. 

 Dukungan teknis yang luas karena Microsoft Windows Server adalah system 

yang banyak dipergunakan dalam implementasi Teknologi Informasi (TI) 

diberbagai tempat dan bidang sehingga mudah untuk mendapatkan SDM yang 

dapat mendukung. 

 Dukungan teknis yang luas untuk pembuatan Aplikasi dalam bentuk 

Aplication Development Resources maupun ketersediaan SDM-nya. 
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c. Koneksi Internet (Internet Connection) 

Internet adalah suatu jaringan komputer yang sangat luas yang terdiri dari jutaan 

komputer di seluruh dunia. Media Internet dapat digunakan oleh Perguruan 

Tinggi sebagai alat komunikasi dan kolaborasi antara perguruan tinggi atau 

dengan masyarakat dan pelaku bisnis, sarana untuk mendapatkan informasi yang 

terkini, sarana promosi perguruan tinggi atau untuk melakukan berbagai jenis 

operasional perkuliahan. Untuk menghubungkan sistem manajemen informasi 

yang ada di LPT YAI dengan jaringan internet digunakan jaringan ADSL dengan 

menggunakan service salah satu ISP yang ada. 

d. Topologi Jaringan 

Gambar dibawah menunjukkan topologi jaringan secara global dari infrastruktur 

yang ada di LPT YAI.  

INTERNET
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& Firewall 100 Mbps Switch
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Router
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100 Mbps Switch

CLIENT

CLIENT

Hub

PDC & DHCP

WINS Server
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Application Server (s)

DNS Server &
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& WINS Server
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DataBase Server II
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Secured Network

CLIENT

CLIENT

Hub

Hub
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Hub

100 Mbps Switch
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Intranet/Private Network

 Gambar  4.6 Topologi Jaringan LPT YAI 
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4.3 Gambaran Kondisi IS/IT di LPT YAI 

 Dari pengumpulan data diatas menunjukan bahwa kondisi IS/IT saat ini 

masih sebagai support. Hal ini menunjukan bahwa IS/IT yang dijalankan bertujuan 

sebatas lingkup operasional  dan meningkatkan efisiensi perusahaan, belum mengarah 

sebagai faktor yang strategis. 

 

Developer Entrepreanur

Controller Caretaker

Centrally

Planned

Leading edge

Free Market

Monopoly Scarce Resources

STRATEGIC TURNAROUND
H

H

H
L

H
L

L
L

Im
p
o
rt

a
n
c
e

 o
f 

fu
tu

re
 s

y
s
te

m
s

Centralise Decentralise
Structural

pressure

R
e
s
o
u

rc
e

Importance of existing system

SUPPORTFACTORY

 IS/IT di

LPT-YAI

 

Gambar 4.7 Matriks BCG IS/IT di YAI 
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BAB V 

PENGOLAHAN DATA 

 

5.1 Menghubungkan Bisnis dengan IS/IT Strategi 

 Dalam hal ini kita membuat Peta Strategi (Mapping Strategy), Balance 

Scorecard yang merupakan kerangka utama dari keseluruhan perencanaan yang akan 

dijalankan.  

 

Strategic Map

Template

Visi-Misi IS/IT
Kickoff Meeting

IS/IT'05

Analisa Porter

IS/IT

Matriks SWOT

Diskusi dengan

LPT-YAI

Peta Strategi

Balance Scorecard

ok

not

 

Gambar 5.1 Kerangka Pemetaan Strategi 

Hal diatas perlu dilakukan secara sistematis mengingat pentingnya dalam 

membentuk sebuah Peta Strategi yang akan melandasi pekerjaan berikutnya. Untuk 

jelasnya akan diterangkan sebagai berikut: 

 



 

 

5.1.1  Pembuatan Visi dan Misi IS/IT LPT Y.A.I 

 Dalam pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi di LPT YAI 

diperlukan adanya visi dan misi sebagai landasan operasional. Visi diperlukan 

sebagai harapan pencapaian dimasa yang akan datang, sedangkan misi adalah proses 

atau aktivitas yang dikerjakan selama ini. 

 

 5.1.1.1   Visi IS/IT 

Sejalan dengan bisnis yang ada,Visi IS/IT kedepan LPT YAI sebagai berikut  

IS/IT menjadi pemimpin dalam penelitian, pengembangan, implementasi dan 

mendukung teknologi dari LPT YAI serta menjadi keuntungan bagi mahasiswa, 

alumni, fakultas dan staff dalam mencapai tujuan akademik dan administratif. 

 

5.1.1.2  Misi IS/IT 

Misi IS/IT di LPT YAI  yang dijalankan saat ini sebagai berikut : 

Mengolah, mengimplementasikan dan mendukung penggunaan teknologi 

untuk mencapai tujuan akademik universitas, yang tertuang dalam Rencana Induk 

Pengembangan Y.A.I. 

 

5.1.2  Identifikasi Faktor  SWOT 

Dari faktor strategis perusahaan yang sudah diungkap sebelumnya, baik 

internal maupun eksternal, dipilih beberapa saja untuk analisa SWOT.  



 

 

5.2.1.1  Matriks EFAS (External Strategic Factor Analysis Summary) 

Tabel 5.1 Matriks EFAS 

 

 

 

 

FAKTOR EKSTERNAL BOBOT

(B) 

RATING 

(R) 

(B)*(R) KOMENTAR 

Peluang : 

a.Kemampuan dengan pesaing  

   yang tidak terlalu jauh 

b. Perkembangan Teknologi  

   mempermudah berbagai aspek 

c. Dibidang pemasaran, IS/IT  

   dapat digunakan sebagai daya  

   tarik kepada calon mahasiswa. 

d.TeknologiIS/ITdapat 

mendukung  kegiatan akademik 

e.Dengan adanya teknologi,  

  memperluas pangsa pasar  

 

0,14 

 

0,10 

 

 

0,10 

 

0,06 

 

 

0,06 

 

4 

 

4 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

0,28 

 

0,40 

 

 

0,30 

 

0,24 

 

 

0,30 

 

Kesempatan 

 

Referensi yang 

baik 

 

Mempengaruhi 

pemasaran 

 

Dimanfaatkan 

 

Kesempatan  

Ancaman : 

a.Belum adanya rencana strategis  

   dalam pengembangan IS/IT 

b.Resesi ekonomi dan inflasi   

   mempengaruhi harga investasi     

   dibidang IS/IT 

c.Tuntutan Perkembangan   

   Teknologi yang tepat guna 

d.Makin banyaknya pesaing yang  

   memiliki IS/IT yang lebih maju. 

e.Belum bakunya aturan   

   perundangan (regulasi) yang   

   berhubungan dengan IS/IT. 

f.Customer semakin selektif   

  terhadap pelayanan terhadap   

  mereka 

 

0,06 

 

0,14 

 

 

0,13 

 

0,10 

 

0,06 

 

 

0,05 

 

 

2 

 

4 

 

 

5 

 

3 

 

2 

 

 

3 

 

0,12 

 

0,56 

 

 

0,65 

 

0,30 

 

0,12 

 

 

0,15 

 

 

Ancaman 

 

Perlu perhatian, 

Ekonomi 

memburuk 

Diperhatikan 

 

Konsentrasi 

marketing 

Diperhatikan 

 

 

Konsentrasi 

marketing 

 

TOTAL 1,00  3,42  



 

 

5.2.1.2 Matrik IFAS (Internal Strategic Factor Analysis Summary) 

Tabel 5.2 Matriks IFAS 

FAKTOR STRATEGI 

INTERNAL 

BOBOT RATING BOBOT X 

RATING 

KOMENTAR 

Kekuatan : 

1.Top level manajemen yang    

   peduli terhadap perkembangan  

   IS/IT 

2.Sarana dan prasarana modern  

   yang dimiliki sendiri  

3.Infrastruktur jaringan komputer  

   yang menghubungkan antar  

   kampus YAI 

4.IS/IT dipergunakan sebagai alat   

   pemasaran  

5.IS/IT dipergunakan dalam alat   

   pertimbangan pengambilan   

   keputusan 

6.Memiliki SDM khusus  

   menangani perkembangan IS/IT 

 

0,11 

 

 

0,10 

 

0,11 

 

 

0,11 

 

0,14 

 

 

0,11 

 

 

3 

 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

4 

 

 

3 

 

0,33 

 

 

0,20 

 

0,33 

 

 

0,33 

 

0,56 

 

 

0,33 

 

Memiliki 

dukungan 

 

Keuntungan  

 

Kunci sukses 

 

 

Kesempatan 

 

Referensi 

  

 

Perhatian 

 

Kelemahan : 

1.Belum adanya rencana strategis   

   dalam pengembangan IS/IT 

2.Masih ada SDM di YAI yang   

  masih belum familiar dengan   

  IS/IT 

3.Mahalnya biaya investasi di  

   bidang pengembangan IS/IT 

4.Kualitas SDM secara  

   keseluruhan 

5.Sistem Akademik yang   

   berubah-ubah. 

 

0,07 

 

0,07 

 

 

0,07 

 

0.07 

 

0,04 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

0,14 

 

0,14 

 

 

0,14 

 

0,14 

 

0,04 

 

Perhatian 

 

Pelatihan 

 

 

Perlu 

 perhatian 

Dikordinasi 

 

Perlu 

sosialisasi 

TOTAL 1,00  2,68  

 

 

 

5.2.1.3 Matriks  SWOT 

Setelah diketahui faktor Strategis Eksternal dan Internal, maka keduanya  

digabungkan kedalam matrik SWOT. 
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Tabel  5.3 Matrik SWOT

IFAS 
(Internal Factor Summary) 

 

 

 

 

EFAS 
(Eksternal Factor Summary) 

Kekuatan (S) 

1.Top level manajemen yang  peduli   

   terhadap perkembangan    IS/IT 

2.Sarana dan prasarana modern    yang   

   dimiliki sendiri  

3. IS/IT dipergunakan sebagai alat   

   pemasaran  

4.IS/IT dipergunakan dalam alat        

   pertimbangan pengambilan     keputusan 

5.Memiliki SDM khusus    menangani IS/IT 

Kekurangan (W) 

1.Belum adanya rencana strategis       

  dalam pengembangan IS/IT 

2.Masih ada SDM di YAI yang   

  masih belum familiar dengan  IS/IT 

3.Mahalnya biaya investasi di bidang  

   pengembangan IS/IT 

4.Kualitas SDM secara   keseluruhan 

5.Kebijakan Sistem Akademik yang    

   berubah-ubah. 

Peluang (O) 

a.Kemampuan dengan pesaing        

  yang tidak terlalu jauh 

b. Perkembangan Teknologi  

    mempermudah berbagai  aspek 

c. IS/IT dapat digunakan daya  

   tarik kepada calon mahasiswa. 

d.Teknologi IS/IT yang dapat  

   mendukung    kegiatan akademik 

e.IS/IT  memperluas pangsa pasar 

 STRATEGI (S-O) 

 (3,b) Dengan dipergunakan IS/IT akan 

memperluas segmentasi calon mahasiswa 

yang ada. 

 (1,d) Dengan adanya dukungan top level 

managemen maka mempermudah 

pengembangan IS/IT (6-D) 

 (2,d) Dengan teknologi dimungkinkan data 

terintegrasi mendukung akademik 

perkuliahan 

STRATEGI (W-O) 

 (1,c)Menjadikan bagian dari system  

  pemasaran yang digunakan sebagai    

   “competitive advantage” Y.A.I 

 (2,d) Membuat system yang dapat  

   digunakan sebagai sarana sosialisasi   

    bidang akademik 

 (2,d)Perlunya training guna  

   meningkatkan profesionalisme SDM 

Ancaman (T) 

a.Calon Mahasiswa semakin selektif      

   terhadap pelayanan kepada mereka  

b.Resesi ekonomi dan inflasi   

   mempengaruhi harga investasi     

   dibidang IS/IT 

c. Tuntutan Teknologi tepat guna 

STRATEGI (S-T) 

 (2,c) Berusaha meningkatkan kualitas  

  infrastruktur IS/IT yang ada guna         

 mendukung kegiatan akademik dan  

 perkuliahan  

 (5,c) Memberi perhatian lebih terhadap 

  kebutuhan  yang ada  

STRATEGI (W-T) 

 (4,a)Meningkatkan kualitas SDM 

   seiring dengan perkembangan   

   teknologi yang digunakan 

 (3,b)Menerapkan pengembangan  

   IS/IT  disesuaikan dengan kebutuhan   

   yang ada  
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5.1.3  Analisa Porter IS/IT 

Analisa Porter disini menerangkan mengenai bidang (industri) IS/IT yang 

akan dikembangkan di LPT YAI, berdasarkan data yang ada dan kondisi yang 

berlangsung. Pada bidang IS/ IT ini analisa Porter umumnya mengacu pertanyaan 

sebagai berikut : 

 

Pesaing Industri

Dapatkah IS/IT mengubah

peringkat YAI dalam persaingan

Pendatang Baru

Dapatkah IS/IT menjadikan

penghalang bagi pesaing

Pemasok

Dapatkah IS/IT mengefisienkan

SDM yang ada

Produk Pengganti

Dapatkah IS/IT memberikan

kemudahan atau pelayanan baru

Pembeli

Bisakah IS/IT mengurangi biaya

dan menambah keuntungan

Penghalang Masuk:

- Mengurangi biaya operasional

- Investasi dengan pendapatan besar

- Mempermudah pemantauan kinerja

- Pengambilan keputusan lebih

akurat

Penentu Kekuatan Pemasok:

- Mengurangi kebutuhan SDM

- Struktur organisasi lebih ramping

- Mempermudah kinerja operasional

- Data yang ada lebih akurat

Penentu Persaingan:

- Penerapan IS/IT menjadi nilai tambah

  dan competitive advantage LPT-YAI

- Membuka peluang baru dalam

pelayanan

Penentu Kekuatan Pembeli:

- Pertumbuhan pendapatan dari

   investasi   bidang IS/IT

- Peningkatan produktivitas LPT-YAI

- Peningkatan Brand Identity LPT-YAI

Penentu Ancaman Produk Pengganti:

- Memberikan kemudahan baru

- Kinerja lebih efektif dan efisien  

Gambar 5.2 Elemen Struktur Industri IS/IT 

Sehingga Analisa Porter sebagai Elemen Struktur Industri IS/IT ini mencoba 

menjawab kondisi yang berlangsung pada bidang tersebut. 

 

5.1.3.1 IS/IT dari sisi Pembeli 

 Penginvestasian dibidang IS/IT diharapkan oleh pengguna dapat mengurangi 

biaya secara langsung. Dari sisi operasional membuat kinerja lebih efektif dan efisien. 

Sedangkan dari sisi manajemen, penggunaan IS/IT mempermudah pemantauan akan 

kinerja organisasi dan pengambilan keputusan yang lebih akurat dengan dukungan 

IS/IT.  
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5.1.3.2 IS/IT dari sisi Pemasok 

 Penerapan IS/IT dapat mengurangi kebutuhan akan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang ada. Hal ini dikarenakan dengan penerapan IS/IT yang merubah kinerja 

sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga dimungkinkan adanya 

struktur organisasi yang lebih ramping dan berkurangnya kebutuhan akan SDM 

dengan dukungan IS/IT.  

 

5.1.3.3 IS/IT dari sisi Pendatang Baru 

 Aplikasi penerapan IS/IT pada organisasi, dapat menjadi nilai tambah dalam 

menghadapi persaingan yang ada. Tidak hanya dikarenakan karena jumlah investasi 

yang diperlukan untuk aplikasi IS/IT. Tetapi lebih dari itu, strategi penerapan IS/IT 

yang tepat, akan menunjang bisnis yang berlangsung dalam menghadapi persaingan.  

 

5.1.3.4 IS/IT menjadi Produk Pengganti 

 Penggunaan IS/IT memberikan begitu banyak pilihan aplikasi. Yang 

memungkinkan dapat diterapkan guna menggantikan fungsi ataupun proses 

operasional yang telah ada, menjadi lebih efektif dan efisien bagi organisasi. 

 

5.1.3.5 IS/IT dari sisi Persaingan Industri 

 Persaingan Industri yang ada menyebabkan strategi yang digunakan terhadap 

pesaing umumnya tidak terlalu berbeda. Pemanfaatan IS/IT pada organisasi dapat 

merubah peta persaingan yang ada, selama diterapkan secara tepat dan proporsional. 

Sehingga posisi organisasi dapat memiliki nilai lebih menjawab persaingan yang ada. 
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5.1.4 Persetujuan Penerapan IS/IT (Kick Off Meeting) 

Pertemuan akan persetujuan penerapan IS/IT (Kick off meeting’05), adalah  

usaha untuk menyelaraskan akan kebutuhan IS/IT dengan tujuan merealisasikan 

Rencana Strategi LPT-YAI (Renstra YAI). Guna mendapat strategi penerapan IS/IT 

yang tepat sejalan dengan bisnis di LPT-YAI.  

Sehingga diperoleh hubungan bahwa perumusan strategi terjadi secara top-

down approach, mengacu dari visi dan misi hingga kearah yang lebih strategis secara 

sistematis. 

Beberapa hal penting yang terdapat dalam Renstra YAI, menjadi pertimbangan 

dalam usulan perancangan strategi IS/IT di LPT-YAI. Perancangan strategi 

pengembangan LPT-YAI yang mengacu pada variabel ”Tujuh P” (7P) yaitu : 

1.  "Produk " jasa yang dihasilkan harus berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan  

keinginan sehingga dapat mernuaskan pelanggan pendidikan (customer of 

education) yang meliputi : 

a. Pelanggan eksternal : 

 Mahasiswa (client) 

 Orang tua/wali mahasiswa  

 Pemerintah 

 Perusahaan 

 Masyarakat 
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b. Pelanggan internal : 

 Tenaga pengajar (Dosen) 

 Karyawan/tenaga Non Edukatif 

2.  "Pembiayaan" yang efisien sesuai dengan kemampuan mahasiswa 

3. "Promosi" yang tepat sasaran sehingga dapat terjadi komunikasi yang efektif 

4.  "Pendistribusian" produk jasa yang lebih meluas dan memudahkan mahasiswa 

mendapatkan  produk  jasa LPT YAI di wilayah DKI Jakarta 

5.  "Pegawai" yang profesional 

6. “Proses" pendidikan yang cepat tepat dan benar serta bertanggung jawab 

7.  “Prasarana dan perlengkapan" yang modern. 

 Hal ini dihubungkan dengan hasil Kick Off Meeting’05 yang merupakan 

kerangka pembuatan Balance Scorecard. Diantaranya beberapa hal yang menjadi 

pertimbangan : 

a. Perspektif Keuangan 

 Meningkatkan keuntungan sejalan dengan pertumbuhan laba yang 

didapat organisasi dari penerapan IS/IT  

b. Perspektif Pelanggan 

 Meningkatkan pelayanan yang unggul untuk operasional organisasi 

 Memberikan kemudahan baru yang didapat dari penerapan IS/IT 

c. Perspektif Internal Bisnis Proses 

 Menjadikan posisi  IS/IT lebih unggul atau strategis bagi LPT-YAI  

 Perbaikan infrastruktur yang ada  
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d. Perspektif Pembelajaran 

 Meningkatkan profesionalisme dan loyalitas dari SDM yang ada 

Sebagai hasil konsolidasi bisnis secara garis besar yang sejalan dengan IS/IT 

dipilih strategi Difrensiasi (Differentiation Strategy) dan Biaya Rendah  (Low Cost 

Strategy) : 

Tabel 5.4 Konsolidasi umum dukungan strategi IS/IT  

Low Cost Strategy 

IS/IT Application 
Business Area 

Differentiation Strategy 

IS/IT Application 

Pembuatan sistem yang 

berdampak bagi bertumbuhnya 

pendapatan LPT-YAI 

Keuangan 
Mengintegrasikan proses yang 

ada kedalam sistem 

Pembuatan sistem yang 

menjadikan kinerja lebih efektif 

dan efisien 

Pelanggan 

Pembuatan fasilitas kemudahan 

dan peluang baru dalam hal 

pelayanan dari bidang IS/IT 

Menjadikan organisasi yang 

lebih ramping dengan 

dukungan IS/IT 

Internal Proses 

Perbaikan infrastruktur yang ada, 

sehingga mendukung Sistim 

Informasi Eksekutif 

Dengan adanya sistem dan 

sosialisinya maka kapabilitas 

personil meningkat 

Pembelajaran 

Pembuatan Knowledge 

Management sebagai asset dari 

LPT-YAI 

 

5.1.5 Pembuatan Template Peta Strategi 

 Dengan mempertimbangkan pengolahan data dan analisa yang dijalankan 

sebelumnya, sejalan dengan Renstra LPT-YAI. Disertakan dengan hasil dari kick-off 

meeting IS/IT’05 maka didapati peta strategi template yang akan dipergunakan bagi 

LPT-YAI. 
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IS/IT menjadi pemimpin dalam penelitian, pengembangan,

implementasi dan mendukung teknologi dari Y.A.I serta

menjadi keuntungan bagi mahasiswa, alumni, fakultas dan

staff dalam mencapai tujuan akademik dan administratif.

Mengolah, mengimplementasikan dan mendukung

penggunaan teknologi untuk mencapai tujuan akademik

universitas, yang tertuang dalam Rencana Induk

Pengembangan Y.A.I.

STRATEGI PERTUMBUHAN

K1

Meningkatkan

keuntungan

C1

Meningkatkan

mutu

pelayanan

C2

Memberi

kemudahan

baru

PERSPEKTIF

CUSTOMER

PERSPEKTIF

KEUANGAN

STRATEGI

MISI

VISI

PERSPEKTIF

TUJUAN

STRATEGIS

I1

Menjadi

bagian sistem

manajemen

I2

Meningkatkan

infrastruktur

PERSPEKTIF

INTERNAL BISNIS

PROSES

P1

Meningkatkan

profesionalisme

SDM

PERSPEKTIF

PERTUMBUHAN DAN

PEMBELAJARAN

BALANCED SCORECARD

IS/IT LPT-YAI

P2

Meningkatkan

kapabilitas

pengajaran

 

Gambar 5.3 Kerangka Balanced Scorecard LPT Y.A.I 

 

5.1.6 Perumusan  Strategi IS/IT LPT-YAI 

Guna memperjelas dari strategi IS/IT yang dibuat dalam kerangka BSC yang 

dibuat, maka ditentukan Tujuan Strategis/ Key Performance Indicator (KPI) 

dikonsolidasikan dengan CSF dan juga dukungan IS/IT yang diperlukan. Hal ini 

dilakukan untuk memperjelas pembuatan kerangka BSC dan Peta Strategi IS/IT dari 

LPT-YAI. 
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5.1.6.1 Perspektif Keuangan IS/IT YAI 

Tabel 5.5 Perspektip Keuangan IS/IT YAI 

Perspektip Finance 

 Tujuan Tindakan (CSF) Dukungan IS/IT  

K1 

Meningkatkan 

Keuntungan 

 

- Melakukan prioritas investasi 

sesuai dengan kebutuhan LPT-

YAI 

- Menggunakan fasilitas yang ada 

secara efektif dan efisien. 

 

(i) Membuat sistem yang 

dapat membuat penilaian 

berdasarkan kerangka 

Information Economics 

untuk proyek yang 

dilaksanakan. 

(ii) Menjadikan investasi 

yang baru berguna, untuk 

meningkatkan efisiensi 

dari segi biaya 

operasional 

 

5.1.6.2 Perspektif Customer IS/IT YAI 

Tabel 5.6 Perspektip Customer IS/IT YAI 

Perspektip Customer 

Tujuan Tindakan (CSF) Dukungan IS/IT  

C1 

Meningkatkan 

Mutu 

Pelayanan 

 

- Meningkatkan ketepatan dan 

pelayanan terhadap komplain. 

 

 

(i) Membuat standarisasi 

pelayanan dan fasilitas 

“contact center” yang dapat 

terpantau 

(ii) Melakukan survey 

berkelanjutan terhadap 

customer 

(iii) Mengurangi tingkat 
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kesalahan pelayanan dan 

waktu proses 

C2 

Technology-

enabled untuk 

Fakultas, 

Staff dan 

Mahasiswa 

- Merancang sistem guna 

meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas 

- Membuat produk-produk 

baru dibidang IS/IT 

(i) Merancang sistem yang dapat       

meningkatkan  efisiensi dan       

efektifitas dari  operasional    

customer. 

(ii) Membentuk divisi penelitian 

dan pengembangan guna 

menentukan kebutuhan 

maupun guna pengembangan 

dari sistem baru yang 

diperlukan oleh YAI 

 

 

 

5.1.6.3 Perspektif Internal Proses IS/IT YAI 

Tabel 5.7 Perspektif Internal Bisnis Proses IS/IT YAI 

Perspektip Internal Bisnis Proses 

Tujuan Tindakan (CSF) Dukungan IS/IT 

I1 

Menjadi 

bagian sistem 

manajemen 

- Membuat IS/IT menjadi 

bagian dari pengambilan 

keputusan 

- Membuat IS/IT yang ada 

menjadi daya tarik bagi calon 

customer 

 

(i) Membuat Sistim Informasi 

Eksekutif guna pertimbangan 

pengambilan keputusan 

(ii) Membuat IS/IT menjadi 

pertimbangan calon customer 

dalam bergabung di YAI 

I2 

Meningkatkan 

- Peremajaan Ekuipmen secara 

berkelanjutan 

(i) Menyesuaikan investasi 

peremajaan, sesuai dengan 
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Infrastruktur 

 

- Menampung jurnal maupun 

pengembangan ilmu dari 

LPT-YAI 

kebutuhan aktivitas di YAI  

(ii) Menyusun sistem  yang dapat   

       menampung pengembangan  

       ilmu maupun knowledge  

       management dari LPT-YAI 

 

 

5.1.6.4 Perspektif Pembelajaran IS/IT YAI 

Tabel 5.8 Perspektip Pertumbuhan dan Pembelajaran IS/IT YAI 

Perspektip Pertumbuhan dan Pembelajaran 

Tujuan Tindakan (CSF) Dukungan IS/IT  

P1 

Meningkatkan 

Profesionalisme 

SDM 

 

- Pengembangan  SDM 

berkelanjutan 

(i) Sosialisasi dari 

pengembangan IS/IT 

(ii) Menyusun jadwal berkala 

pelatihan guna meningkatkan 

profesionalisme SDM, 

sehingga  berfungsi sebagai 

functional team 

P2 

Meningkatkan 

kapabilitas 

tenaga pengajar 

- Pengembangan wawasan 

dibidang pendidikan agar 

tenaga pengajar selalu 

mengikuti perkembangan 

ilmu pengetahuan 

(i) Membuat Knowledge center 

sebagai sarana pengembangan 

IPTEK. 

 

 

 

 

 



 

87 

5.1.7 Peta Strategi LPT-YAI 

Dalam rangka upaya mengkonsolidasikan sisi bisnis dengan sisi kebutuhan 

akan IS/IT. Dengan tujuan mewujudkan rencana diatas, dipilih strategi difrensiasi 

(differentiation) dan biaya rendah (low cost). Maka dibentuklah peta strategi IS/IT 

yang dibuat, berdasarkan pengolahan data sebelumnya.  
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VISI IS/IT LPT-YAI

IS/IT menjadi pemimpin dalam penelitian,

pengembangan, implementasi dan mendukung teknologi

dari Y.A.I serta menjadi keuntungan bagi mahasiswa,

alumni, fakultas dan staff dalam mencapai tujuan

akademik dan administratif.

MISI IS/IT LPT-YAI

Mengolah, mengimplementasikan dan mendukung

penggunaan teknologi untuk mencapai tujuan akademik

universitas, yang tertuang dalam Rencana Induk

Pengembangan Y.A.I.
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Gambar 5.4 Peta Strategi IS/IT LPT-YAI 
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5.1.7.1 Peta Strategi Perspektif Pembelajaran 

a. Meningkatnya Kapabilitas Personil : 

Dengan adanya pelatihan IS/IT yang  diadakan, guna menunjang proses bisnis 

yang berlangsung. Maka secara konstan kapabilitas dari SDM yang ada 

diharapkan semakin bertambah. Hal ini akan mewujudkan membaiknya 

kualitas pelayanan terhadap customer serta dapat mendukung proses 

pelayanan customer yang terintegrasi. 

b. Meningkatnya Loyalitas Personil : 

Pelatihan IS/IT yang  diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas personil dan 

diadakan secara terencana, hal ini dapat meningkatkan loyalitas dari SDM itu 

sendiri. Dikarenakan sebagai individu merasa diperhatikan akan 

perkembangannya.  

 

5.1.7.2 Peta Strategi Perspektif Proses Bisnis 

a.  Meningkatnya kualitas proses layanan customer  : 

Didukungnya proses bisnis oleh SDM yang professional dan loyal di YAI, 

maka akan meningkatkan kualitas yang diberikan kepada customer. Hal ini 

secara langsung akan meningkatkan kepercayaan dari customer itu sendiri 

akan layanan yang diberikan. 

b. State of the art technology   : 

Pengaplikasian teknologi yang tepat guna serta perbaikan dari infrastruktur 

yang ada. Hal ini akan mendukung pelayanan serta kepercayaan dari 

customer. Dan meningkatkan kualitas hubungan yang baik dengan customer. 
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5.1.7.3 Peta Strategi Perspektif Customer 

a.  Meningkatnya kepercayaan customer  : 

Dengan penyempurnaan proses yang ada dan kemudahan baru yang didapat, 

serta dapat diwujudkan oleh IS/IT LPT-YAI. Maka hal ini meningkatkan 

kepercayaan customer akan pelayanan yang diberikan. Dan hal ini akan 

menunjang pertumbuhan pendapatan dari LPT-YAI. 

c. Kecepatan layanan   : 

Didukungnya proses dengan pengaplikasian IS/IT yang tepat, akan 

meningkatkan proses pelayanan yang efektif dan efisien dari LPT-YAI. Hal 

ini berakibat berkurangnya biaya yang dikeluarkan, sehingga meningkatkan 

pendapatan dari LPT-YAI.  

 

5.1.7.4 Peta Strategi Perspektif Keuangan 

a.  Pertumbuhan pendapatan  : 

Dengan meningkatkanya kepercayaan customer akan pelayanan yang 

diberikan. Hal ini akan menunjang pertumbuhan pendapatan dari LPT-YAI. 

Sehingga investasi akan IS/IT yang dikeluarkan akan mewujudkan 

pertumbuhan ROI. 

b. Berkurangnya biaya   : 

Didukungnya proses dengan pengaplikasian IS/IT yang tepat, disebabkan 

kualitas hubungan dengan customer yang baik. Akan meningkatkan proses 

pelayanan yang efektif dan efisien dari LPT-YAI. Hal ini berakibat 

bertumbuhnya ROI dari Investasi dibidang IS/IT di LPT-YAI. 
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5.2 Perencanaan Strategis IS/IT 

5.2.1. Pembuatan Kerangka Kerja (Milestone) 

 Diperlukan Kerangka Kerja(milestone) yang jelas, untuk kedepannya dalam 

setiap perbaikan maupun implementasi dari IS/IT di YAI. Sehingga dalam pengerjaan 

dapat direncanakan (plan) terlebih dahulu. Dan memudahkan dalam mengerjakannya 

(do) dan dapat ditelusuri (check) tingkat kepentingannya. Sehingga dapat segera 

diambil kebijaksanaan (action) bila ada hal-hal yang tidak sesuai atau perlu 

ditambahkan dari milestone tersebut. Milestone ini dibuat berdasarkan kebijakan dan 

kondisi YAI  yang telah dijelaskan sebelumnya.  
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Tabel 5.9 Kerangka Kerja (Milestone) dengan perspektif keuangan 

 

Perspektif 2006 2007 2008 

K1 

Meningkatkan 

Keuntungan 

Program Mempergunakan aset (ruang, 

dosen, waktu) agar lebih efektif 

dan efisien. 

 

Merubah Bisnis Proses Sistem 

Akademik yang efektif dan efisien, 

yaitu penggunaan 2 dan 4 sks dalam 

kurikulum akademik atau sks tidak 

lagi ditentukan dengan lama 

mengajar tetapi dari banyaknya 

pertemuan. 

 

Merubah posisi IS/IT dari support 

menjadi strategic, sehingga IS/IT 

dapat menjadi competitive 

advantage. 

Keuntungan - Memudahkan kontrol. 

- Mempermudah Manajemen guna 

mengambil keputusan. 

- Mengurangi biaya operasional 

- Mengurangi biaya operasional 

- Memudahkan dan mempercepat 

dalam proses penjadwalan. 

-  

- Meningkatkan keuntungan. 

- Mempercepat proses administrasi 

akademik. 

Kebutuhan 

IS/IT 

- Sistem Informasi Manajemen 

Inventarisasi Aset (SIMIA) 

- Sistem Informasi Administrasi 

Akademik dan Perkuliahan 

(SIAKAP) 

- Portal Teknologi 

- Sistem Kelas Perkuliahan Virtual / 

Kelas Maya  (SISKAMAYA). 

Pengukuran 

(KPI) 

- Biaya program dihemat 30 juta 

per bulan*) 

- Jumlah biaya ATK dihemat 

terutama kertas 60 juta per 

semester*) 

- Jumlah biaya perawatan 

peralatan program dihemat 12 

juta per semester (perawatan 

rutin) *) 

- Ketepatan estimasi budgeting 

bidang program dengan realisasi 

97%.*) 

- Penghematan biaya program 70 

juta per bulan*) 

- Jumlah biaya ATK dihemat 

terutama kertas 60 juta per 

semester*) 

- Konsistensi dari proses 

penjadwalan 90% *) 

- Kecepatan dalam penyusunan 

jadwal max. 1 minggu. *) 

- Presentase kelulusan mahasiswa 

tepat waktu  85 persen. 

- Peningkatan rata-rata IPK 

mahasiswa menjadi 2,75 

 

- Jumlah Mahasiswa yang 

mengikuti Kelas Maya 

min.sebesar  1500 orang *) 

- Jumlah hit maupun yang 

mendownload materi min.1000 hit 

perhari*) 

- Penambahan materi siskamaya 

yang diupload min.200 materi 

persemester*) 

- Penghematan biaya dari 

operasional kelas sebesar 30 juta 

per bulan. 

- Penambahan strategic business 

unit (SBU)  min. 1 persemester*) 

- Biaya hibah dari badan ekstern 

yang kompeten dibidang IS/IT 

min. RP.100 juta 

- IS/IT Image Satisfaction LPT YAI 

menjadi 5 besar se Jakarta 

*) Berhubungan dengan pengembangan kebutuhan IS/IT 
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Tabel 5.10 Kerangka Kerja (Milestone) dengan perspektif Customer 

 

Perspektif 2006 2007 2008 

C1 

Meningkatkan 

Mutu Pelayananan 

Program Mempermudah pelayanan 

akademik kepada mahasiswa yang 

bersifat rutin dan berulang-ulang 

agar lebih cepat, efektif dan efisien. 

Mencari dan menggunakan 

teknologi baru untuk peningkatan 

mutu pelayanan akademik kepada 

mahasiswa.  

Meningkatkan pelayanan mahasiswa 

secara online service (internet, 

mobile phone dll) 

Keuntungan - Memudahkan pengawasan. 

- Mempercepat proses akademik. 

- Konsistensi data. 

- Menghilangkan antrian dalam 

kegiatan rutin akademik, seperti 

pembagian KJK, KHS. 

- Memudahkan bagian pelayanan 

mahasiswa (student service) 

- Mempercepat proses pelayanan 

- Konsistensi data. 

- Keakuratan data 

 

 

 

- Mempermudah mahasiswa untuk 

menggunakan pelayanan. 

- Meningkatkan kepuasan dan 

kepercayaan mahasiswa. 

- Mempercepat proses pelayanan. 

 

Kebutuhan 

IS/IT 

- Sistem Informasi Daftar Ulang 

Mahasiswa (SIDUM) 

- Sistem Pengisian KJK (KJK 

online). 

- Server untuk KJK Online 

- Jaringan Komputer dilab. 

- Komputer dan Jaringan untuk 

bagian keuangan. 

- Sistem Absensi Perkuliahan 

(SAP). 

- Infrastruktur yang terkait dengan 

penggunaan barcode dan sidik 

jari. 

- Evaluasi Pelayanan dan Kepuasan 

Mahasiswa 

 

- Sistem Informasi Manajemen 

Pelayanan Online  (SIMPOL) 

 

 

Pengukuran 

(KPI) 

- Mengurangi tenaga administrasi 

sebesar 3 orang per fakultas. *) 

- Mempercepat awal perkuliahan 

hingga 2 minggu. *) 

- Update Laporan SIDUM dan 

KJK on-line dapat diperoleh 

setiap hari. *)  

- Jumlah komplain mahasiswa 

maksimal 150 komplain per 

semester. 

- Jumlah mahasiswa yang merubah 

KJK maksimal 50 per jurusan. 

- Lama waktu yang dibutuhkan 

untuk kegiatan heregistrasi 

adalah 2 minggu. *) 

- Pengurangan input kesalahan data 

absensi minimal  20%.*) 

- Update Laporan absensi dapat 

diperoleh setiap hari. *) 

- Keakuratan data kehadiran 

mahasiswa dan dosen s.d. 99 %*) 

- Jumlah komplain mahasiswa 

maksimal 100 komplain per 

semester. 

- Jumlah mahasiswa yang merubah 

KJK maksimal 50 per jurusan. 

 

- Tersedianya 1 tempat guna 

pelayanan informasi mahasiswa*) 

- Tersedianya 1 tempat sebagai 

pusat bimbingan akademik*) 

- Update Laporan Informasi 

Mahasiswa dapat diperoleh setiap 

hari. *)  

- Jumlah komplain mahasiswa 

maksimal 50 komplain per 

semester. 

- Jenis Layanan baru yang dapat 

diberikan minimal 1 layanan per 

semester. 

 

 

*) Berhubungan dengan pengembangan kebutuhan IS/IT 
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Perspektif 2006 2007 2008 

C2 

Technology-enabled 

untuk Fakultas, Staff, 

Alumni dan 

Mahasiswa 

Program Meningkatkan penggunaan IS/IT 

dalam setiap sistem operasional 

keuangan dengan menggunakan 

teknologi web yang dapat 

mendukung aktifitas operasional 

dari mana saja. 

Membuat fasilitas e-mail bagi semua 

personil (Mahasiswa, Staff, Dosen) 

LPT YAI. 

Meningkatkan fasilitas Career 

Development bagi para alumni, 

sehingga data alumni terkoneksi 

dengan data perusahaan pencari 

kerja. 

Keuntungan - Meningkatkan produktifitas. 

- Meningkatkan keakuratan data 

- Meningkatkan motivasi kerja 

- Mempercepat komunikasi. 

- Meningkatkan Image 

- Mempercepat komunikasi. 

Kebutuhan 

IS/IT 

- Sistem Informasi Manajemen 

Keuangan (SIMKEU) 

- Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian (SIMPEG) 

- Sistem Informasi Manajemen 

Email (SIMIL) 

 

- Sistem Informasi Alumni dan 

Bursa Kerja Plus (SIAKERJA +) 

 

Pengukuran 

(KPI) 

- Pengerjaan laporan keuangan 

max. 2 hari. *)  

- Mengurangi tingkat komplain 

max. 20 komplain persemester*) 

- Meningkatkan 30% employee 

satisfaction index (survey) 

- Jumlah karyawan operasional 

yang ditraining min.20 orang 

persemester. 

- Jumlah pelatihan sertifikasi min. 

2 persemester 

 

 

- Jumlah email yang dikelola 

mencapai 2000 email per hari. *) 

- Mempermudah sosialisasi 

komunikasi 100%*) 

-  Mempermudah sosialisasi nilai 

update perhari*) 

-  Mempercepat waktu pengumuman 

2 minggu*) 

-  Mengurangi biaya operasional 

administrasi 8 juta persemester 

- Pemdaftar diluar alumni YAI 

minimal 100 orang per semester. 

- Min. 20% alumni tersalurkan ke 

perusahaan rekanan. *) 

- Jumlah calon mahasiswa yang 

mendaftar dikarenakan image 

lulusan YAI min. 5% dari jumlah 

pendaftar (survey) *) 

- Jumlah perusahaan rekanan yang 

bergabung  di bagian alumni 

min.100 perusahaan persemester. 

- Bertambahnya pendapatan dari 

pendaftaran dibagian alumni min. 

10 juta persemester*) 

- Jumlah pengunjung yang masuk 

kesistem minimal 1000 hit per 

hari. *) 

 

 
*) Berhubungan dengan pengembangan kebutuhan IS/IT 
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Tabel 5.11 Kerangka Kerja (Milestone) dengan perspektif Proses Internal Bisnis.. 

 

Perspektif 2006 2007 2008 

I1 

IS/IT menjadi bagian 

sistem manajemen 

Program Mempergunakan IS/IT untuk 

membuka peluang dibidang 

pemasaran, terutama memperluas 

segmentasi pasar. 

Mempergunakan data operasional 

sebagai pelaporan agar guna 

pengambilan keputusan. 

Usulan untuk melakukan analisa 

perubahan struktur organisasi yang 

lebih efisien dan profesional yang 

dilengkapi dengan dukungan sistem 

informasi. 

Keuntungan - Menambah image Y.A.I 

- Mempermudah calon mahasiswa 

dari luar daerah untuk melakukan 

pendaftaran 

- Memperluas segmentasi 

pemasaran. 

- Mempermudah Manajemen dalam 

pengambilan keputusan. 

- Memperkecil resiko. 

 

 

- Mempermudah Manajemen dalam 

pengambilan keputusan. 

- Memperkecil resiko. 

 

Kebutuhan 

IS/IT 

- Sistem Pendaftaran Mahasiswa 

Baru (SPMB online) melalui 

internet. 

- Prosedur penerimaan mahasiswa 

melalui internet. 

- Sistem Informasi Manajemen 

Pelaporan Operasional (SIMPO) 

 

- Sistem Informasi Eksekutif (SIE) 

 

Pengukuran 

(KPI) 

- Jumlah asal daerah calon 

mahasiswa diluar Jakarta adalah 

20 daerah. (survey) *) 

- Mempercepat proses administrasi 

calon mahasiswa baru menjadi 1 

hari*) 

- Mengurangi proses birokrasi 

menjadi maksimal 3 tahapan*) 

- Meminimalisasi tenaga 

administrasi maksimal 2 orang*) 

- Jumlah calon mahasiswa yang 

melakukan pendaftraran online 

adalah minimal 500 orang. *) 

- Update Laporan operasional dapat 

diperoleh setiap hari. *)  

- Jumlah komplain akibat kesalahan 

data max.20 persemester*) 

- Penghematan biaya ATK min. 

250 ribu perhari. *) 

- Jumlah report baru yang 

dihasilkan min.2 jenis persemester 

- Jenis laporan baru yang dibuat 

persemester min.1 jenis   

 

- Mempercepat waktu untuk 

penilaian performansi max.2 

hari*) 

- Waktu untuk analisa penggunaan 

dosen  secara general     

ditiadakan *) 

- Mengurangi tingkat kesalahan 

data max.2 persemester*) 

- Update Laporan informasi 

ekesekutif  dapat diperoleh setiap 

hari. *)  

- Jumlah daily report diaplikasikan 

kedalam sistem min.3 persemester 

*) Berhubungan dengan pengembangan kebutuhan IS/IT 
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Perspektif 2006 2007 2008 

I2 

Meningkatkan 

Infrastruktur 

Program Manajemen dan Distribusi server 

yang efektif 

Peningkatan kemampuan mengakses 

informasi dari mana saja secara 

cepat 

Merancang infrastruktur yang 

mendukung komunikasi visual 

Keuntungan - Mempercepat proses permintaan 

data yang bersamaan. 

 

Kemudahan dalam mengakses 

informasi tentang LPTYAI 

Pengembangan komunikasi 

mengikuti kemajuan teknologi 

Kebutuhan 

IS/IT 

- Analisa pemakaian sistem 

- Implementasi system load 

balancing 

- Penambahan Jalur Akses Internet 

(Bandwidth). 

- Sistem Keamanan untuk server 

yang diakses langsung dari 

internet 

- Sistem Komunikasi non 

konvensional 

 

Pengukuran 

(KPI) 

- Downtime server max. 100 jam 

persemester 

- Jumlah kesalahan teknis max. 3 

persemester*) 

- Peningkatan jumlah infrastruktur 

min.2 item persemester*) 

- Jumlah yang mengakses internet 

perhari min.1000 orang 

- Tingkat komplain persemester 

max.10*) 

- Mempercepat penyelesaian 

pekerjaan max. 2 hari*) 

- Downtime server max. 75 jam 

persemester 

- Jumlah employee satisfaction 

index 50%  (survey) *) 

- Peningkatan jumlah infrastruktur 

min.2 item persemester 

- Tingkat komplain yang 

berhubungan dengan prasaranan 

IS/IT persemester max.10*) 

- Meningkatkan image organisasi 

min. 15% pada calon mahasiswa 

baru (survey) 

- Perancangan layout infrastruktur 

visual min.1 portfolio persemester 

- Jumlah 70% employee & 

customer satisfaction index 

(survey) 

- Mengurangi dari biaya 

komunikasi hingga 90% 

pemakaian intern (lokal antar 

kampus) 

- Jumlah layanan baru yang dapat 

disupport min.1 persemester 

 
*) Berhubungan dengan pengembangan kebutuhan IS/IT 
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Tabel 5.12 Kerangka Kerja (Milestone) dengan perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

 

Perspektif 2006 2007 2008 

P1 

Meningkatkan 

profesionalisme SDM 

Program - Pelayanan dalam Penyediaan 

komputer  untuk staff. 

- Pelatihan yang berkelanjutan 

dibidang IS/IT 

Mengajak komunitas akademik 

untuk menggunakan IS/IT 

Penggunaan intelektual capital. 

Keuntungan - Peningkatan kualitas SDM 

- Meningkatkan loyalitas 

- Peningkatan kualitas SDM 

- Peningkatan produktifitas SDM 

- Meningkatkan awareness terhadap 

intelektual SDM 

Kebutuhan - Analisa kebutuhan Komputer 

- Sistem Informasi Training 

Pegawai (SITEG) 

- Sistem Knowledge Center  

- Perbaikan staff life dan culture 

campus 

- Sistem Knowledge Center  

- Perbaikan staff life dan culture 

campus 

Pengukuran 

(KPI) 

- Rasio jumlah komputer dengan 

jumlah staf adalah 1 : 3 *) 

- Jumlah training yang dilakukan 

min. 2 persemester 

- Jumlah materi training baru 

sebanyak 5 per semester*) 

- Jumlah pegawai yang detraining 

min.50 orang persemester 

- Proses sertifikasi profesi yang 

diperoleh min. 10 orang 

persemester 

- Min.80 % dari jumlah staff sudah 

menggunakan Komputer untuk 

operasional. (survey) 

- Rasio jumlah computer dengan 

jumlah staf adalah 1 : 1 *) 

- Jumlah training yang 

dilaksanakan minimal 5 per 

semester 

- Jumlah dosen tetap yang dikenal 

sebagai pakar yg mengusasi 

pengetahuan mutakhir sebanyak 1 

orang per semester. 

- SOP dari masing-masing divisi 

100 % sudah masuk dalam 

knowledge center.*) 

- 25% dari staf pengajar sudah  

memasukan pengetahuannya       

kedalam sistem Knowledge 

center.*) 

- Meningkatkan database 

knowledge 25% per semester *) 

- Jumlah SDM yang bergabung 

dalam asosiasi keahlian minimal 5 

orang  persemester 

- Riset internasional dan regional 

yang dilakukan berjumlah 

minimal 1 riset per tahun. 

 

*) Berhubungan dengan pengembangan kebutuhan IS/IT 
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Perspektif 2006 2007 2008 

P2 

Meningkatkan 

kapabilitas tenaga 

pengajar 

Program Mengoptimalkan sistem 

perpustakaan yang ada dalam 

menjadi ”Knowledge Center” 

Pemanfaatan sistem Knowledge 

Management  di YAI 

Pendokumentasian journal lokal 

Keuntungan Peningkatan kualitas tenaga 

pengajar 

 

- Investasi akan pengetahuan yang 

dikumpulkan. 

- Pembelajaran bersama 

- Publikasi dari kasus lokal yang 

dikumpulkan 

- Pembelajaran bersama 

Kebutuhan - Pendokumentasian pengetahuan 

ke Knowledge Center 

- Sertifikasi  tenaga pengajar 

- Sistem Knowledge Center - Sistem Knowledge Center 

Pengukuran 

(KPI) 

- Jumlah paper dari para pengajar, 

min1 persemester*) 

- Pemanfaatan hasil riset bagi 

industri, min.5 pertahun*) 

- Jumlah tenaga pengajar 

diikutsertakan seminar atau 

training min. 5 persemester 

- Sertifikasi min. 7orang dari 

tenaga pengajar pertahun 

- Jumlah pengunjung knowledge 

center minimal 1000 hit per 

bulan*) 

- Pemanfaatan hasil riset bagi 

industri, min.5 pertahun*) 

- Jumlah penelitian yang 

dipublikasikan dari jurnal internal 

dan regional min.2 judul 

persemester*) 

- Pencatatan hak paten akan riset 

min. 1  pertahun*) 

- Program penelitian bersama min. 

5 persemester 

- Jumlah paper dari para pengajar, 

min 2 persemester*) 

- Jumlah orang yang mengakses 

data riset min. 2500 orang per 

bulan. *) 

- Jumlah penelitian yang 

dipublikasikan dari jurnal internal 

dan 3 judul persemester 

- Jumlah penelitian yang 

menggunakan metode mutakhir 

min.1 pertahun 

- Jumlah penelitian yang 

merupakan bagian dari penelitian 

internasional min.1 pertahun 

 

 

*) Berhubungan dengan pengembangan kebutuhan IS/IT 
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Tabel 5.13 Kerangka waktu implementasi sistem dalam IS/IT Strategi 

Perspektif Sistem 2006 2007 2008 

BSC IS / IT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

K1 

SIMIA       SIMIA                                                       

SIAKAP                         SIAKAP                             

SISKAMAYA                                             SISKAMAYA           

C1 

SIDUM SIDUM                                                                 

SPKJK online SPKJK online                                                         

SAP                   SAP                                           

SIMPOL                                                       SIMPOL 

C2 

SIMKEU         SIMKEU                                                 

SIMPEG         SIMPEG                                                 

SIMIL                         SIMIL                                             

SIAKERJA+                                                 SIAKERJA                   

I1 

SPMB online           SPMB                                                         

SIMPO                                     SIMPO                             

SIE                                                 SIE                 

P1 
SITEG       SITEG                                                               

Know. Center                             Know. Center                                     

 
Keterangan : 
1. SIMIA = Sistem Informasi Manajemen Inventarisasi Aset 
2. SIAKAP = Sistem Informasi Administrasi Akademik dan Perkuliahan 
3. SISKAMAYA = Sistem Kampus Maya 
4. SIDUM = Sistem Informasi Daftar Ulang Mahasiswa 
5. SPKJK Online = Sistem Pengisian Kartu Jadwal Kuliah Online 
6. SAP = Sistem Absensi Perkuliahan 
7. SIMPOL = Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Online 
8. SIMKEU = Sistem Informasi Manajemen Keuangan 
9. SIMPEG = Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 
10. SIMIL = Sistem Informasi Manajemen Email 

11. SIAKERJA+ = Sistem informasi Alumni dan Bursa Kerja Plus 
12. SPMB Online = Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Online 
13. SIMPO = Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Operasional 
14. SIE = Sistem Informasi Eksekutif 
15. SITEG = Sistem Informasi Training Pegawai 
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5.2.2 Keterangan Pengembangan Sistem 

 Berdasarkan kerangka waktu kerja (milestones) diatas, maka sistem-sistem 

yang akan dikembangkan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Sistem Informasi Manajemen Inventarisasi Aset (SIMIA) 

Merupakan Sistem Informasi Komputerisasi yang mengakomodasi seluruh 

kebutuhan dalam mengelola aset yang ada. Sistem ini mencakup pelayanan sistem 

informasi hingga sarana manajemen dalam pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan pengelolaan aset. SIMIA menggunakan teknologi berbasis web, 

dengan tujuan memudahkan para pemakai dalam mengoperasikannya dari mana 

dan kapan saja.  

SIMIA mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu :  

- Fungsi untuk pengkategorian aset menjadi beberapa klasifikasi, sehingga 

dapat dengan mudah dicari. 

- Fungsi untuk mengelola data aset, baik menambah, merubah atau menghapus. 

- Fungsi untuk analisa data yang berbentuk pelaporan (report), sehingga dapat 

dengan mudah mengambil keputusan yang berkaitan dengan aset, misalnya 

keputusan untuk menambah aset, jenis aset yang diinginkan dsb. 

2. Sistem Informasi Administrasi Akademik dan Perkuliahan (SIAKAP) 

Sistem Informasi Administrasi Akademik dan Perkuliahan akan merupakan 

sistem yang terbuka untuk mengakomodir jenis teknologi informasi yang 

mungkin akan digabungkan dalam sistem ini, baik teknologi yang sedang atau 

sudah digunakan pada saat ini, maupun teknologi informasi baru dikemudian hari. 

Bahkan karena basis aplikasinya menggunakan teknologi internet maka setiap 
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saat sistem ini dapat dengan mudah disebar luaskan ke jaringan internet di seluruh 

dunia. SIAKAP merupakan kelanjutan sistem operasional akademik yang ada di 

LPT YAI. 

3. Sistem Kampus Maya (SISKAMAYA) 

Sistem ini sangat cocok digunakan pada LPT YAI yang ingin mengembangkan   

e-Learning. SISKAMAYA merupakan unsur pokok sebagai dasar bagi 

pengembangan sebuah e-Learning yang lengkap, dimana beberapa fiturnya adalah 

pembuatan kelas virtual, diskusi dan forum online, sharing files, e-books dll. 

4. Sistem Informasi Daftar Ulang Mahasiswa (SIDUM) 

Sistem komputerisasi yang mengelola data yang berkaitan dengan kegiatan daftar 

ulang mahasiswa pada awal perkuliahan. Sistem ini mempunyai fungsi utama 

yaitu mengelola data keuangan mahasiswa. Output yang dihasilkan dari sistem ini 

akan menjadi input bagi Sistem Pengisian Kartu Jadwal Kuliah Online. 

5. Sistem Pengisian Kartu Jadwal Kuliah Online (SPKJK Online) 

Sistem ini digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan pengisian jadwal kuliah 

secara langsung. Sistem ini menggunakan teknologi web sehingga mahasiswa 

dapat melakukan pengisian KJK baik melalui lab. Komputer ataupun secara 

langsung melalui internet. Sistem ini merupakan kelanjutan dari SIDUM. 

6. Sistem Absensi Perkuliahan (SAP) 

Sistem ini sebenarnya merupakan penggunaaan Kartu Tanda Mahasiswa dan 

Dosen yang sudah menggunakan barcode, sehingga diharapkan absensi 

perkuliahan dapat berjalan dengan cepat dan akurat. SAP juga menggunakan 
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teknologi sidik jari untuk absensi mengajar dosen, sehingga menghasilkan laporan 

yang digunakan sebagai perhitungan keuangan dosen dengan cepat dan akurat. 

7. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Online (SIMPOL) 

Sistem ini mengakomodir pelayanan yang dilakukan secara online, sehingga 

dapat menjadi sistem pelayanan yang terbuka yang dapat mengakomodir jenis 

teknologi informasi yang sedang atau sudah digunakan pada saat ini, maupun 

teknologi informasi baru dikemudian hari, sehingga pelayanan dapat dilakukan 

secara cepat dan dari mana saja dan kapan saja. 

8. Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU) 

Sistem Informasi Manajemen Keuangan merupakan kelengkapan dari SIMPEG. 

Sistem ini mengolah data keuangan bagi pegawai, seperti kenaikan gaji 

berdasarkan lama bekerja yang diambil dari SIMPEG. 

9. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 

Sistem ini berfungsi untuk mengelola seluruh kegiatan yang berkaitan dengan 

kepegawaian, seperti pengelolaan data informasi pegawai, manajemen karier, 

evaluasi kepegawaian serta pelaporan yang dinamis. 

10. Sistem Informasi Manajemen Email (SIMIL) 

Sistem Informasi Manajemen Email berfungsi untuk mengelola dan mengolah 

data email baik mahasiswa, dosen, staff. Diharapkan dengan adanya sistem ini, 

dapat meningkatkan komunikasi secara cepat dan dapat menunjang segala 

kegiatan akademik dan perkuliahan yang ada. 
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11. Sistem informasi Alumni dan Bursa Kerja Plus (SIAKERJA+) 

SIAKERJA+ merupakan pengembangan dari sistem bursa kerja online yang ada, 

dengan peningkatan fitur yang baru diantaranya sebagai berikut :  

- Fitur untuk perusahaan agar dapat mengakses informasi mengenai alumni 

secara langsung. 

- Fitur untuk mencari kandidat yang berdasarkan pada disiplin ilmu, IPK dll. 

12. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Online (SPMB Online) 

Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Online merupakan peningkatan dari sistem 

yang ada yang selama ini baru dapat dilaksanakan secara off line. Fitur yang baru 

adalah pendaftaran yang dapat dilakukan secara langsung dari internet yang 

dilanjutkan dengan test secara online, sehingga mempermudah calon mahasiswa 

dari luar daerah untuk melakukan pendaftaran tanpa harus datang ke Jakarta. 

13. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Operasional (SIMPO) 

Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Operasional merupakan tahap awal dari 

pembentukan Sistem Informasi Ekskutif. SIMPO berfungsi memberikan 

pelaporan dibagian operasional akademik dan perkuliahan, seperti rekap jadwal 

kuliah per mata kuliah atau per dosen atau per hari sehingga dapat mempercepat 

dan memperlancar kegiatan akademik dan perkuliahan. 

14. Sistem Informasi Eksekutif (SIE) 

Sistem ini ditujukan untuk mengembangkan laporan-laporan yang sifatnya multi 

dimensi (lintas sektoral) dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap bidang/bagian 

yang ada di kantor eksekutif sebagai dasar analisa dalam pengambilan keputusan. 

Dengan Sistem Informasi Eksekutif (SIE), seorang pejabat eksekutif, dapat 
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mengambil informasi yang telah tersaring dan terolah dari Pusat Data dengan 

cepat dan akurat, sehingga  kelak kebijakan yang diambilnya pun akan cepat, 

akurat dan efektif. SIE menggunakan teknologi internet sehingga setiap saat 

sistem ini dapat dengan mudah diakses dari mana saja dan kapan saja, tetapi tetap 

menggunakan tingkat keamanan yang baik dan laporan yang diakses disesuaikan 

dengan user level masing-masing. 

15. Sistem Informasi Training Pegawai (SITEG) 

 

Sistem yang mengelola dan mengolah data yang berkaitan dengan penjadwalan 

training, kandidat training, materi training, serta pelaporan yang dapat digunakan 

sebagai analisa kebutuhan training yang akan datang. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan atas pengumpulan data dilanjutkan 

dengan  pengolahan dari data yang ada, dapat disimpulkan beberapa hal yang 

berhubungan dengan strategi pengembangan sistim informasi dan informasi teknologi 

di LPT YAI, diantaranya : 

1. Penerapan Sistim Informasi dan Informasi Teknologi (IS/IT) yang 

berlangsung saat ini di LPT YAI, baru berfungsi sebatas mendukung 

operasional perusahaan. Sedangkan bisnis pendidikan memiliki peluang 

yang masih menjanjikan kedepannya dengan persaingan yang semakin 

kompetitif. Dengan pengembangan IS/IT yang tepat guna secara 

terencana, maka hal ini dapat menjadi competitive advantage bagi LPT 

YAI. 

2. Belum adanya perencanaan secara sistematis dalam pengembangan IS/IT 

di LPT YAI, sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

kerangka acuan dalam rangka pengembangan IS/IT di LPT YAI. 

3. Munculnya peluang-peluang baru dalam mendukung bisnis LPT YAI. Hal 

ini dikarenakan dengan pengkonsolidasian faktor bisnis dengan IS/IT yang 

tepat, sehingga perencanaan bisnis LPT YAI secara umum yang tertuang 
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dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) LPT YAI dapat berjalan 

beriringan dengan pengembangan IS/IT. 

4. Dengan perencanaan atau kerangka pengembangan IS/IT yang sistematis 

kedepannya, maka akan sangat membantu dalam perencanaan 

pengembangan bisnis pada umumnya. Menggunakan kerangka yang ada 

dan dalam hal ini  diantaranya dengan kerangka Balanced Scorecard, serta 

memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan. Maka akan didapat suatu 

perencanaan yang matang guna diimplementasikan, sehingga LPT YAI 

dapat menjadi organisasi yang memiliki kultur yang  fokus pada strategi.  

 

 

6.2 Saran Penelitian 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini kepada 

organisasi LPT YAI pada umumnya, diantaranya : 

1. Pentingnya dukungan penuh atau komitmen para top manajemen dari LPT 

YAI, dalam rangka pengembangan IS/IT kedepannya. Hal ini adalah 

mutlak diperlukan, dikarenakan berpengaruh terhadap kebijakan-

kebijakan dalam pengimplementasian IS/IT di LPT YAI. 

2. Merubah budaya kerja dari sumber daya manusia disetiap level organisasi 

yang ada di LPT YAI agar lebih memaksimalkan penggunaan teknologi, 

sehingga kemampuan untuk menggunakan teknologi digunakan sebagai 

salah satu penilaian dalam keputusan pemberian jabatan. 
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3. Diperlukannya dukungan dan saran dari semua pihak yang terkait dalam 

rangka perencanaan dan pengembangan IS/IT di LPT YAI. Dalam rangka 

pengembangan IS/IT tanpa adanya dukungan dan saran dari implementasi 

yang diterapkan, maka hasil yang akan dicapai tidaklah optimal. 

4. Dengan perkembangan teknologi yang cepat diberbagai bidang, 

diharapkan pihak LPT YAI  dapat menangkap peluang tersebut. Sebagai 

bagian strategi pengembangan bisnis LPT YAI, sehingga bisa diterapkan 

secara tepat guna. 
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