
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Information Technology (IT) telah berkembang secara signifikan diseluruh

penjuru dunia. IT adalah teknologi yang menyusun informasi yang berupa data, yang

menggunakan perangkat lunak komputer dan perangkat keras komputer. IT

membantu perkembangan lembaga dan organisasi yang ada, termasuk di dalamnya

bidang pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Dalam organisasi bisnis, IT berperan

sebagai pembangun bisnis. Dengan IT, pekerjaan manusia bisa menjadi lebih mudah

dan lebih efektif serta lebih efisien. Lebih lanjut, pengaruh IT dalam bisnis juga bisa

meningkatkan produktifitas, automating activity, meningkatkan kontrol dan

koordinasi, dan perubahan tingkah laku. Dalam organisasi pendidikan yaitu sekolah

yang merupakan sebuah institusi yang unik dimana terdapat tugas yang diembannya

dalam hal pendidikan dan ilmu pengetahuan. Seiring dengan perkembangan dunia

baik secara keilmuan dan teknologi yang sangat pesat sekolah dihadapkan dengan

tantangan besar untuk bisa bersikap tidak hanya responsif namun dapat juga

responsible terhadap keberlangsungan jangka panjang dalam diri institusinya maupun

society di luar institusinya.

Langkah sekolah yang bersifat responsif dan responsible tersebut salah

satunya adalah dengan menciptakan competitive advantage bagi sekolah untuk

bersaing dengan sekolah lainnya. Salah satu cara untuk menciptakan competitive

advantage adalah dengan pemanfaatan Teknologi Informasi (IT), untuk menunjang

aktivitasnya. Namun, bagaimana agar IT bisa menjadi pendukung yang sesuai untuk

bisnis dari organisasi, dan bagaimana cara agar strategi bisnis dan IT dalam

organisasi bisa selaras, serta mengapa kedua hal tersebut harus selaras. Keselarasan

antara strategi bisnis dengan IT diharapkan agar organisasi dapat menggunakannya
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untuk menciptakan dan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan

hubungan dengan kustomer, serta menghasilkan solusi bisnis. Jadi bisa dikatakan IT

memberikan peluang bisnis, pengaruhnya yang besar membuat PT. Laskar Pelangi

Mandiri membuka ICS yang begerak dalam bidang pendidikan.

ICS didirikan pada tahun 2009, yang awalnya bergedung disebuah ruko

namun kini telah memiliki gedung permanen sendiri. ICS adalah salah satu sekolah

yang berkeinginan dan memiliki tujuan sangat besar, yaitu menjadi sekolah pertama

yang berakreditasi internasional di Pulau Sumatera terutama di Provinsi Riau. Namun

tujuan besar yang diinginkan ICS tidak diiringi oleh komponen-komponen

pendukung dalam mencapai parameter standar internasional tersebut seperti e-class

serta sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar sesuai parameter yang

ditetapkan, tidak adanya perencanaan strategis mengakibatkan parameter tersebut

sulit untuk terpenuhi. ICS memerlukan perencanaan strategis (cetak biru) dalam

perjalananya untuk menjadi sekolah berstandar internasional, dengan adanya

perencanaan strategis memudahkan ICS untuk mencapai parameter yang diinginkan

dan dapat membantu ICS menentukan rencana atau arah dan tujuan sekolah ini untuk

lima atau sepuluh tahun yang akan datang.

Baru-baru ini ICS telah membuka kelas SMP-nya yang awalnya hanya

setingkat TK dan SD saja, sehingga ICS sekarang memiliki jumlah murid yang relatif

besar, dimana untuk mendata murid tersebut akan sulit tanpa bantuan IT. Untuk

mempertahankan standar terbaiknya untuk menjadi tingkat internasional, ICS tidak

hanya memperbaiki metode pengajaran dan bahan-bahan ajarnya tapi juga melakukan

perbaikan pada sistem bisnis operasi mereka. Dimana ICS telah mengembangkan

sistem mereka dari manual ke IT dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang

ada dengan bantuan IT. Proyek IT tidak hanya mengubah sistem manual menjadi

sistem otomatis, tapi juga bisa meng-update software. Ada beberapa proyek IT yang

dilakukan di ICS untuk meningkatkan mutu sistem yang ada, seperti website,

thumbprint staff and student, dan yang akan berlanjut seperti sistem pembayaran,

SAP dan keuangan, perpustakaan, penerimaan pegawai. Tentu saja ada harga yang
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harus dibayar untuk membangun sistem baru ini, ICS membutuhkan investasi yang

besar karena sistem IT yang bagus berarti butuh uang yang lebih banyak untuk

diinvestasikan. Rencana pembangunan sistem IT di ICS harus dikaitkan/disatukan

dengan perencanaan strategi ICS, alasan tersebut berkaitan dengan fakta bahwa setiap

tahunnya siswa-siswi ICS mengalami peningkatan.

Mengingat IT adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari riset yang

menjadi faktor penting pencapaian sekolah berstandar internasional, maka diperlukan

adanya suatu perencanaan strategis (cetak biru) dalam pengelolaannya. Dalam

pembuatan cetak biru ini digunakan sebuah framework dari Anita Cassidy yang

merupakan salah satu framework terbaru. Untuk itulah dalam penelitian tugas akhir

ini Penulis ingin mengangkat sebuah judul yaitu “Cetak Biru Teknologi Informasi

Indonesian Creative School Menuju Sekolah Berstandar Internasional Dengan

Framework Anita Cassidy”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi pokok permasalahan

dalam hal ini yaitu “Bagaimana membuat cetak biru teknologi informasi Indonesian

Creative School menuju sekolah berstandar internasional dengan framework Anita

Cassidy”.

1.3 Batasan Masalah

Agar penulisan tugas akhir ini lebih terarah maka penulis membuat batasan

permasalah pada tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Dalam pembuatan cetak biru teknologi informasi Indonesian Creative School

ini, Penulis menggunakan Anita Cassidy sebagai framework.
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2. Penulis membatasi penelitian ini hanya pada empat fase (Visioning, Analysis,

Direction, dan Recommendation) dari framework Anita Cassidy saja, dan

tidak melakukan fase pengukuran dan marketing dari perencanaan ini.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan  yang ingin dicapai dari penulisan Tugas Akhir ini adalah

untuk membuat perencanaan strategis (cetak biru) dalam bidang information

technology pada Indonesian Creative School menuju sekolah berstandar

internasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis dibagi menyusun dalam 8 bab, setiap

bab terdiri dari sub-sub bab dan penjelasan yang tersusun sehingga mudah untuk

dipahami yang masing-masing bab dirincikan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan dasar-dasar dari penulisan laporan tugas akhir ini, yang

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, serta

sistematika penulisan laporan tugas akhir.

BAB II. LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dibahas mengenai segala sesuatu hal yang berkaitan dengan

teori dari proses penulisan tugas akhir ini, dan dijadikan sebagai sebuah

landasan dalam penulisan dan penelitian. Diantaranya adalah mengenai

pengertian perencanaan strategis (cetak biru), sekolah berstandar internasional,

dan lain-lain.
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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses penelitian,

yaitu tahapan penelitian, persiapan penelitian, pengumpulan data, analisis data,

serta hasil perancangan cetak biru ICS menuju sekolah berstandar internasional.

BAB IV. VISIONING

Pada bab ini akan dilakukan tahapan analisa kondisi dan situasi bisnis, tahapan

pertama yang dilakukan untuk memulai perencanaan strategis teknologi

informasi. Pada fase visioning dijelaskan mengenai visi, misi, bagaimana

membangun dan memulai proses perencanaan strategis dari organisasi. Pada

tahapan ini dilakukan inisiasi terhadap perencanaan strategis, selain itu juga

harus didapatkan pemahaman mengenai visi dan situasi bisnis yang ada, serta

menentukan apa yang diharapkan dapat dicapai oleh manajemen.

BAB V. ANALYSIS

Pada bab ini akan dilakukan analisa dan dokumentasi terhadap lingkungan

teknologi informasi. Data mengenai kondisi teknologi informasi dapat

diperoleh melalui wawancara, survey dan quisioner. Diberikan beberapa

pertanyaan terkait teknologi informasi, perlengkapan/peralatan, proyek aplikasi,

pelatihan, dan IT secara keseluruhan yang terangkum dalam sebuah quisioner

yang dijawab oleh perwakilan masing-masing bagian unit kerja.

BAB VI. DIRECTION

Pada bab ini akan dilakukan pengembangan terhadap visi dan misi teknologi

informasi, pengembangan rencana teknologi informasi, dan identifikasi proyek

teknologi informasi. Pengembangan rencana strategis teknologi informasi

dalam fase direction ini yaitu dibuatnya sebuah arahan aplikasi bisnis,
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pengembangan arahan infrastruktur teknis, pengembangan arahan

organisasional, serta diidentifikasi proyek teknologi informasi, perkiraan biaya,

dan prioritas proyek teknologi informasi.

BAB VII. RECOMENDATION

Pada bab ini akan didapatkan roadmap rencana strategis teknologi informasi

yang dijelaskan menurut tahun pengembangan proyek.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir yang dibuat dan

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca agar perancanaan strategis

(cetak biru) yang dibuat dapat dikembangkan lagi.


