
BAB IV

VISIONING

Perencanaan strategis teknologi informasi di Indonesian Creative School

dimulai dengan mengumpulkan data mengenai kondisi dan situasi bisnis yang ada di

Indonesian Creative School Pekanbaru. Pengumpulan data dilakukan dengan

melakukan wawancara terhadap eksekutif manajer, selain itu data mengenai visi dan

misi didapatkan dari kepala sekolah dan beberapa data mengenai tingkat pendidikan

yang tersedia, namun data tersebut belum terangkum dalam bentuk company profile

Indonesian Creative School Pekanbaru. Data mengenai situasi bisnis ini digunakan

untuk menggambarkan kondisi bisnis yang ada, dan selanjutnya dibahas dalam fase

visioning dari framework Anita Cassidy.

Rencana strategis teknologi informasi Indonesian Creative School Pekanbaru

yang dibuat menggunakan framework dari Anita Cassidy ini memiliki empat fase

yaitu visioning, analysis, direction dan recomendation. Fase pertama yaitu fase

visioning merupakan tahapan analisa kondisi dan situasi bisnis di Indonesian Creative

School Pekanbaru, tahapan pertama yang dilakukan untuk memulai perencanaan

strategis teknologi informasi di Indonesian Creative School. 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. Setelah didapatkan, maka analisa bisnis harus didokumentasikan serta

dikonfirmasikan kepada organisasi. Dalam fase visioning ini juga diidentifikasi

orang-orang yang terlibat dalam proses perencanaan strategis serta tugas dan

tanggungjawab dari masing-masing individu tersebut. Langkah kunci dalam

pengidentifikasian individu tersebut adalah mewawancarai mereka yang merupakan
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bagian dari proses pembuatan rencana strategis. Berikut ini rincian proses yang

termasuk ke dalam fase visioning :

Gambar 4.1 rincian fase visioning

Dalam penyusunan rencana strategis teknologi informasi di Indonesian

Creative School Pekanbaru dilakukan wawancara dan pengumpulan informasi. Untuk

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan visi, misi dan situasi bisnis yang ada,

diajukan beberapa pertanyaan terhadap eksekutif manajer Indonesian Creative School

Pekanbaru serta kepala sekolah. Pertanyaan yang diajukan yaitu berupa tahun berapa

Indonesian Creative School Pekanbaru mulai beroperasi, tingkat pendidikan apa saja

yang diberikan, apakah terdapat kerjasama dengan organisasi atau perusahaan lain,

berapa banyak jumlah karyawan, dan apa saja kekuatan internal yang dimiliki oleh

Indonesian Creative School Pekanbaru.
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4.1 Inisiasi dan Pengelolaan Proyek

4.1.1 Menentukan Tujuan dan Ruang Lingkup Proyek

Proyek rencana strategis teknologi informasi Indonesian Creative School

Pekanbaru diawali dengan menentukan tujuan dan ruang lingkup proyek. Tujuan dari

proyek rencana strategis teknologi informasi Indonesian Creative School Pekanbaru

ini adalah untuk membuat sebuah rencana strategis teknologi informasi untuk

mendukung visi dan misi bisnis dari Indonesian Creative School Pekanbaru. Ruang

lingkup dari proyek rencana strategis ini adalah mengenai pengelolaan teknologi

informasi Indonesian Creative School Pekanbaru yang saat ini sedang

mempersiapkan diri menuju akreditasi internasional. Langkah selanjutnya dalam

pelaksanaan proyek adalah mengidentifikasi sumber daya manusia, aturan dan

tanggung jawab terkait rencana strategis teknologi informasi. Sumber daya manusia

yang dimaksud adalah departemen teknologi informasi yang mengelola penggunaan

teknologi informasi di Indonesian Creative School Pekanbaru. Identifikasi sumber

daya manusia didapatkan dari wawancara terkait tanggung jawab masing-masing staf

di departemen teknologi informasi Indonesian Creative School Pekanbaru.

4.1.2 Identifikasi Sumber Daya Manusia, Aturan dan Tanggung Jawab

Dalam fase visioning ini diidentifikasi sumber daya manusia yang terlibat

dalam proses perencanaan strategis serta tugas dan tanggung jawab dari masing-

masing individu tersebut melalui tahapan wawancara. Dalam perencanaan strategis

teknologi informasi, terdapat beberapa orang yang terlibat dalam pelaksanaan rencana

strategis teknologi informasi. Pada umumnya semua unit dan staf yang ada di

Indonesian Creative School Pekanbaru ikut ambil bagian dalam menjalankan rencana

strategis teknologi informasi, karena belum adanya bagian yang secara langsung

menjalankan dan menangani teknologi Informasi di Indonesian Creative School.

Pada saat ini bagian TI ditangani sendiri oleh executive principal dan

dilanjutkan oleh bagian Infrastructure Support Coordinator yang pada dasarnya juga

merangkap sebagai guru TI di Indonesian Creative School. Namun adapun peran dan
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tanggung jawab bagian TI dalam pengelolaan teknologi informasi yang ada pada

Indonesian Creative School saat ini :

4.1.2.1 Kebijakan Pokok Operasional TI

A. Operational 1. Waktu Kerja TI

Senin – Jumat :   jam 7:30 – 17:00 WIB

Sabtu : Optional

- Bagian TI dapat dihubungi setiap saat selama waktu

kerja oleh bagian yang memerlukan, pada hari sabtu

apabila ada penambahan kegiatan dan memerlukan

bagian TI maka bagian TI akan berkerja seperti biasa.

- Koneksi jaringan internet akan beroperasi setiap hari

dari 8:00 – 17:00 WIB, koneksi jaringan internet wajib

dinyalakan/dimatikan sesuai jam kerja yang berlaku,

kecuali untuk beberapa bagian yang memerlukan akses

internet lebih lama seperti principal room dapat

dilakukan oleh ececutive principal.

2. Prosedur

- Penggunaan PC (Personal Computer) dan Laptop /

Notebook.

Penggunaan PC dan Laptop/Notebook dalam lingkungan

kerja Indonesian Creative School akan diatur dengan

prosedur tersendiri, di mana setiap pihak yang

menggunakannya wajib mengikuti prosedur yang telah

ditetapkan.

- Penggunaan USB Flash Disk

- Laptop/Notebook, dimana USB Flash Disk yang

akan digunakan wajib untuk di scan Anti Virus
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terlebih dahulu.

- PC yang dipergunakan untuk keperluan administrasi

(dengan sepengetahuan executive principal).

- Semua PC yang digunakan untuk operasional

sekolah yang berhubungan dengan sistem sekolah

kecuali PC yang menyangkut data murid dan

keluarga murid tidak diperkenankan menggunakan

USB Flash Disk.

- Penggunaan LCD Projector

- User yang ingin menggunakan LCD Projector wajib

untuk mengisi daftar penggunaan yang ada pada

ruang admin dengan melapor dahulu pada

koordinator sarana dan prasarana atau bagian TI

yang bertugas. Daftar Penggunaan berisi Tanggal

Penggunaan, nama yang menggunakan, nama dari TI

yang meminjamkan dan menerima kembali LCD

Projector yang telah selesai digunakan.

- User yang menggunakan LCD Projector wajib

menjaga LCD Projector dalam keadaan bersih dan

berfungsi baik. Segala kerusakan/kehilangan yang

terjadi selama peminjaman berlangsung akan

menjadi tanggung jawab user yang menggunakan.

- Permohonan Pengajuan User Thumbprint

- Semua user yang ingin membuat user untuk

Thumbprint, wajib untuk mengisi form permohonan

user thumbprint. Form permohonan diisi lengkap

dan ditanda tangani oleh executive principal sebagai

persetujuan.
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- Form permohonan bisa didapat di admin atau bagian

TI. Form yang sudah diisi dan ditanda tangani

selanjutnya diajukan kepada management untuk

diproses pembuatannya.

- Pengajuan Penambahan PC/Printer

User yang ingin mengajukan penambahan PC/printer

wajib untuk membuat permohonan pembelian dengan

membuat pernyataan, dan ditujukan kepada bagian TI

untuk approval oleh executive principal.

- Pengajuan Perbaikan PC/Printer

User yang ingin mengajukan perbaikan PC/printer wajib

untuk membuat pernyataan perbaikan, dan ditujukan

kepada bagian TI untuk approval oleh executive

principal.

3. Maintenance

- Hardware Maintenance

Bagian TI akan melakukan maintenance berkala

terhadap PC/printer yang digunakan guna memastikan

PC/printer yang digunakan dapat berfungsi dengan baik.

Departemen TI akan melakukan maintenance secara

periodik. Pihak TI akan mengirim pemberitahuan

apabila akan dilakukan maintenance sehingga dapat

dilakukan backup data terlebih dahulu apabila

diperlukan.

- Software Maintenance

Instalasi Software yang digunakan hanya diperkenankan

dilakukan oleh bagian TI sesuai lisensi yang ada.
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Software yang di install adalah software yang memiliki

license atau freeware.

- Data Security

- USB Flash Disk Drive

Penggunaan USB Flash Disk tidak diperbolehkan

untuk dipakai pada PC Operasional. Data sensitif

tidak disarankan untuk disimpan di Flash Disk

karena rawan akan pencurian/hilang dan

penyalahgunaan.

- Antivirus

Seluruh komputer memiliki program antivirus yang

secara periodik akan automatic download virus

definition.

B. Ketenagaan Shifts yang ada hanya satu kali saja dengan sistem

bergantian sesuai waktu luang dari bagian TI tersebut.

C. Sarana/Prasarana - Server Room

1. Bagian TI memiliki akses ke Server Room

2. Bagian TI wajib untuk mendampingi tamu yang

berkunjung ke server room.  Semua tamu yang baru

wajib untuk mendapat approval dari executive

principal.

3. Semua pengunjung server room wajib untuk

menjaga kebersihan ruangan. Tidak diperkenankan

menggunakan sepatu/alas kaki dan tidak

diperbolehkan membawa makanan/minuman serta

makan/minum di dalam ruang server.

4. Ruang Server harus terjaga kebersihan dan kerapian
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serta temperatur ruangan sesuai kondisi yang

diperlukan (ruangan dalam keadaan dingin).

5. Bagian TI wajib melakukan pemeriksaan berkala

terhadap server dan kondisi di ruang server.

D. Peralatan - PC (Personal Computer)

Semua user wajib untuk menjaga kebersihan setiap PC

yang digunakan.

- Maintenance

Pihak TI akan mengadakan pemeliharaan rutin terhadap

server, UPS dan  AC di server room.

E. Lain - Lain Akan dilakukan peninjauan berkala terhadap prosedur  yang

telah dibuat dan akan dilakukan perubahan apabila

diperlukan.

4.1.2.2 Peran dan Tanggung Jawab Bagian TI (Executive Principal)

A. Posisi dalam Struktur Organisasi

Atasan langsung :   Direktur Indonesian Creative School Pekanbaru

Bawahan langsung : Infrastructure Support Coordinator

B. Tugas Pokok Terkait TI

Bertanggung jawab atas seluruh sistem informasi yang berjalan di Indonesian

Creative School Pekanbaru baik dari segi hardware, software, network, data,

communication system dan system support, sehingga kegiatan di Indonesian Creative

School Pekanbaru dapat terlaksana dengan baik serta memfasilitasi penyediaan

laporan-laporan dari masing-masing bagian untuk keperluan Indonesian Creative

School Pekanbaru.
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C. Uraian Tugas dan Wewenang Terkait TI

Tugas :

1. Menyusun anggaran dan rencana kegiatan dari bagian TI untuk mendukung

operasional di Indonesian Creative School Pekanbaru.

2. Meninjau ulang seluruh perjanjian dan persetujuan atau rencana

pengembangan untuk memastikan jumlah dana terjangkau.

3. Memberi masukan kepada manajemen untuk pengembangan sistem informasi

sehingga dapat lebih mengoptimalkan sistem operasional di Indonesian

Creative School Pekanbaru.

3. Memastikan sistem informasi di Indonesian Creative School Pekanbaru

benar-benar dapat  berjalan dengan baik dan memberikan manfaat langsung

bagi user dan manajemen.

4. Menyediakan keperluan hardware (PC, laptop, printer, computer equipment,

communication) dan network system bagi user.

5. Mengadakan training yang berhubungan dengan Information and

Communications Technologi. (contoh: Microsoft Office, dan e-Learning).

6. Membuat standar operasional prosedur dan dokumentasi sesuai dengan

kebijakan perusahaan.

7. Bekerja sama dengan vendor dan corporate IT dari aplikasi untuk instalasi,

maintenance server, networking dan system development.

8. Memonitor pelaksanaan data maintenance (back up dan recovery) terhadap

sistem yang berjalan.

9. Menyediakan system support guna mengatasi semua permasalahan yang ada.

10. Menganalisa hasil dari pelaksanaan kegiatan bagian TI dan melaporkannya

kepada manajemen.

Wewenang :

1. Menindak staf yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku

dilingkungan perusahaan.
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2. Menandatangani surat perjanjian kerja sama sesuai dengan ketetapan sekolah,

internal maupun eksternal.

D. Kriteria Jabatan

1. Pribadi yang kuat dan memiliki kemampuan komunikasi yang mengesankan

untuk menjalin hubungan dengan seluruh warga sekolah, murid dan keluarga.

2. Unggul dalam organisasi, ICT, memiliki keahlian dalam presentasi dan

laporan tertulis.

3. Mudah menyesuaikan keadaan dan mendahulukan kepentingan bersama.

4. Kemampuan untuk merencanakan sesuatu secara strategis dengan atau tanpa

sebuah tim.

5. Kemampuan untuk bekerja dengan teliti dibawah tekanan dan

memprioritaskan beban kerja sementara menahan prioritas pribadi untuk

murid.

6. Mampu untuk membuat keputusan yang benar dan tepat dengan waktu yang

singkat.

7. Mempunyai jiwa kepemimpinan dan integritas yang baik.

8. Berpendidikan minimal S-1, S-2 lebih diutamakan.

9. Mempunyai pengalaman kerja dan track record yang baik dibidang ini

minimal 3 tahun.

10. Dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

E. Hubungan Kerja/Koordinasi TI

1. Internal :

Hubungan kerja dengan bagian terkait dalam rangka kordinasi pelaksanaan

pekerjaan.
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2. Eksternal :

a. Perusahaan vendor software dan hardware, dalam rangka pemilihan

software, hardware, server, dan lainnya.

b. Perusahaan telekomunikasi, dalam rangka komunikasi jaringan antar

sekolah.

c. PT. Laskar Pelangi Mandiri, dalam rangka sinergi antar grup.

4.1.2.3 Peran dan Tanggung Jawab Infrastructure Support Coordinator

A. Posisi dalam Struktur Organisasi

Atasan langsung : Executive Principal

Bawahan langsung : Maintenance Staff

B. Tugas Pokok Terkait TI

Melakukan koordinasi dan monitoring kepada maintenance staff untuk

memastikan infrastructure and maintenance sistem informasi berjalan dengan baik di

Indonesian Creative School Pekanbaru serta melaporkan hasilnya kepada executive

principal.

C. Uraian Tugas dan Wewenang Terkait TI

Tugas :

1. Melakukan koordinasi dengan maintenance staff di lapangan untuk instalasi

Infrastruktur yang meliputi software, hardware, networking dan

communication.

2. Bertanggung jawab atas inventory semua hardware yang sudah terpasang

maupun yang belum terpasang (meliputi : jumlah PC, laptop, printer,

scanner).

3. Membuat pemetaan jaringan (network) yang ada di Indonesian Creative

School.
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4. Melakukan maintenance secara rutin terhadap hardware, networking, dan

communication dengan menjadwalkan pemeriksaan/service secara berkala

(antara lain : pencegahan terhadap virus komputer).

5. Menjaga ruang server dalam keadaan bersih, rapi, temperatur stabil dan server

berfungsi dengan baik .

6. Melakukan koordinasi pelaksanaan training yang berhubungan dengan

infrastruktur dan operasional.

7. Memonitor pelaksanaan data maintenance (back up dan recovery) secara

berkala.

8. Memonitor pelaksanaan SOP dari bagian TI di lapangan.

9. Bekerja sama dengan user di lapangan untuk kelancaran sistem informasi

sekolah.

10. Melaporkan setiap permasalahan yang terjadi dalam operasional sekolah yang

berhubungan dengan infrastruktur sistem sekolah kepada executive principal

untuk didiskusikan solusinya.

Wewenang :

1. Menentukan akses masuk ke ruang server hanya bagi departemen TI serta

pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Memberikan teguran kepada staf yang melakukan pelanggaran dan

melaporkan ke executive principal.

3. Mendiskusikan penilaian kinerja dengan executive principal.

D. Kriteria Jabatan

1. Mampu bekerja dibawah tekanan, dan lebih memprioritaskan pekerjaan.

2. Mempunyai jiwa kepemimpinan dan integritas yang baik.

3. Pendidikan minimal S-1.

4 Pengalaman kerja minimal 2 tahun dalam bidang yang sama sebagai

koordinator.
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5. Menguasai aspek-aspek pekerjaan di bagian infrastruktur dan  ICT serta

administrasi sekolah.

6. Dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

7. Mampu bernegosiasi dan berkomunikasi dengan pihak lain dengan baik.

8. Mampu bekerja dalam teamwork atau personal.

E. Hubungan Kerja/Koordinasi TI

1. Internal :

Hubungan kerja dengan bagian terkait dalam rangka kordinasi pelaksanaan

pekerjaan.

2. Eksternal :

a. Perusahaan vendor software dan hardware, dalam rangka pemilihan

software, hardware, server, dan lainnya.

b. Perusahaan telekomunikasi, dalam rangka komunikasi jaringan antar

sekolah.

c. PT. Laskar Pelangi Mandiri, dalam rangka sinergi antar grup dalam

perusahaan.

4.1.2.4 Peran dan Tanggung Jawab Maintenance Staff

A. Posisi dalam Struktur Organisasi

Atasan langsung : Infrastructure Support Coordinator

B. Tugas Pokok Terkait TI

Melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan infrastructure dan

maintenance di Indonesian Creative School Pekanbaru dan memberikan support

kepada user serta melaporkan hasilnya kepada Infrastructure Support Coordinator.
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C. Uraian Tugas dan Wewenang Terkait TI

Tugas :

1. Melakukan instalasi infrastruktur dan jaringan (network) di lapangan sehingga

sistem aplikasi dapat berjalan dengan baik.

2. Melakukan instalasi hardware (PC, laptop, printer, dan scanner) di tempat

tempat yang telah ditentukan.

3. Melakukan pemeriksaan/service secara berkala terhadap hardware,

networking dan communication.

4. Menjaga ruang server dalam keadaan bersih, rapi, temperatur stabil dan server

berfungsi dengan baik.

5. Memberikan training yang berhubungan dengan infrastruktur dan operasional.

6. Melaksanakan back up dan recovery data secara berkala.

7. Melaksanakan SOP dari bagian TI.

8. Bekerja sama dengan user di lapangan untuk kelancaran sistem informasi

sekolah.

9. Melaporkan setiap permasalahan yang terjadi dalam operasional sekolah yang

berhubungan dengan infrastruktur sistem sekolah kepada  koordinator untuk

didiskusikan solusinya.

Wewenang :

1. Mendiskusikan segala usulan perubahan/pengembangan infrastruktur kepada

koordinator.

D. Kriteria Jabatan

1. Pendidikan minimal S-1

2. Pengalaman kerja min 2 tahun dalam bidang yang sama.

3. Menguasai aspek-aspek pekerjaan di bagian maintenance, ICT, dan

administrasi sekolah.

4. Dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris .

5. Mampu bernegosiasi dan berkomunikasi dengan pihak lain dengan baik.
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6. Mempunyai integritas yang baik dan mampu bekerja dibawah tekanan, serta

mampu bekerja dalam teamwork.

E. Hubungan Kerja/Koordinasi TI

1. Internal :

Hubungan kerja dengan bagian terkait dalam rangka kordinasi pelaksanaan

pekerjaan.

2. Eksternal :

a. Perusahaan vendor software dan hardware, dalam rangka maintenance

software, hardware, server, dan lainnya.

b. Perusahaan telekomunikasi, dalam rangka komunikasi jaringan antar

sekolah.

c. PT. Laskar Pelangi Mandiri, dalam rangka sinergi antar grup dalam

perusahaan.

4.2 Memahami Situasi dan Visi Bisnis

4.2.1 Review Dokumentasi Bisnis

Langkah selanjutnya dalam fase visioning adalah memahami situasi dan visi

bisnis yang ada di Indonesian Creative School Pekanbaru. Pemahaman terhadap

situasu dan visi bisnis bisa didapatkan melalui tahapan wawancara dengan manajer

bisnis (executive principal) di Indonesian Creative School Pekanbaru. Sebelum

melakukan wawancara, diperlukan pengembangan terhadap pertanyaan yang akan

diajukan terkait bisnis yang ada saat ini. Detail pertanyaan terkait situasi bisnis dapat

dilihat pada Lampiran B. Setelah dilakukan pengembangan terhadap pertanyaan,

kemudian dilakukan penjadwalan wawancara kepada manajer bisnis (executive

principal) dan hasil wawancara tersebut disimpan dalam bentuk dokumentasi

wawancara.



IV-16

4.3 Dokumentasi dan Konfirmasi Analisa Bisnis

Dokumentasi dan konfirmasi analisa bisnis dilakukan untuk mengetahui

kondisi dan situasi bisnis yang ada di Indonesian Creative School Pekanbaru saat ini.

Data mengenai kondisi bisnis yang ada saat ini didapatkan melalui tahapan

sebelumnya yaitu wawancara dengan executive principal. Selain itu, data mengenai

kondisi bisnis saat ini juga didapatkan dari dokumen yang dimiliki oleh Indonesian

Creative School Pekanbaru.

4.3.1 Dokumentasi Deskripsi Bisnis Saat Ini

Indonesian Creative School merupakan salah satu unit bisnis dari PT. Laskar

Pelangi Mandiri, yang didirikan pada tanggal 1 Januari 2009. Indonesian Creative

School Pekanbaru awalnya bergedung disebuah ruko dan pertama berdiri hanya

memiliki dua jenjang pendidikan saja yaitu kindergarten dan elementary, namun

sekarang telah memiliki gedung permanen sendiri serta telah memiliki tiga jenjang

pendidikan yaitu kindergarten, elementary, dan secondary yang masing-masing

berperan dalam mendukung sekolah memberikan sistem pengajaran yang tepat dan

sesuai dengan perkembangan global. Indonesian Creative School 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

dan menyediakan pendidikan yang berkualitas dan berbeda kepada seluruh siswa di

Pekanbaru.

Saat ini total karyawan Indonesian Creative School Pekanbaru telah memiliki

sebanyak 70 orang karyawan yang memiliki tugas masing-masing dalam

kapasitasnya terhadap sekolah. Untuk kurun waktu 3-5 tahun ke depannya,

manajemen Indonesian Creative School Pekanbaru berencana untuk menambah

karyawan menjadi 120 orang karyawan seiring perkembangan Indonesian Creative

School kedepannya. Persaingan yang semakin ketat antara beberapa sekolah nasional

plus memberikan motivasi kepada Indonesian Creative School Pekanbaru untuk
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selalu meningkatkan kualitas, infrastruktur, dan penetapan kebijakan, sehingga

meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat.

Indonesian Creative School Pekanbaru merupakan sekolah swasta dengan

segmen pangsa pasar masyarakat menengah ke atas namun karena sekolah sebagai

suatu lembaga penyedia pendidikan, Indonesian Creative School Pekanbaru  tetap

harus memberikan pelayanan kepada semua segmen masyarakat pada anak usia

sekolah di Pekanbaru. Pendidikan tersebut diberikan bukan saja kepada masyarakat

Pekanbaru dan sekitarnya tetapi juga masyarakat dari kota-kota Provinsi Riau lainnya

hingga ke beberapa Provinsi sekitar. Diharapkan dalam beberapa tahun ke depan

Indonesian Creative School bisa menjadi pusat rujukan pendidikan di Pulau

Sumatera.

Sebagai suatu sekolah yang merupakan lembaga pendidikan, Indonesian

Creative School Pekanbaru selalu berusaha mengembangkan segala aspek seperti

peralatan, teknologi informasi, dan sumber daya manusia untuk meningkatkan

kepercayaan masyarakat. Hal ini terbukti dengan diraihnya akreditasi penuh yang

diberikan oleh kementrian pendidikan Republik Indonesia pada tahun 2012,  3 tahun

setelah Indonesian Creative School Pekanbaru beroperasi, yang merupakan predikat

tertinggi akreditasi nasional dari kementrian pendidikan. Selain itu, akhir tahun 2012

Indonesian Creative School Pekanbaru terpilih sebagai salah satu sekolah yang

berkolaborasi dengan Cambridge University (UK), dan menjadi satu-satunya di Pulau

Sumatera. Saat ini Indonesian Creative School Pekanbaru sedang mempersiapkan diri

menuju Akreditasi Internasional oleh Cambridge University (UK).

Berbagai upaya terbaik selalu diberikan oleh Indonesian Creative School

Pekanbaru yang betujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kepercayaan

masyarakat. Untuk memberikan pendidikan terbaik tersebut, Indonesian Creative

School Pekanbaru membina kerjasama yang baik dari setiap bagian yang ada, hal ini

terbukti dengan terciptanya kerjasama yang baik antara management, staff, dan

supporting staff.
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Penggunaan teknologi terkini juga menjadi aspek yang diperhatikan oleh

manajemen Indonesian Creative School Pekanbaru yaitu dengan menggunakan

teknologi internet sebagai media e-learning. Hal ini ditujukan agar dalam belajar para

murid tidak terpaku pada satu sumber dari guru di depan kelas melainkan dapat

lansung mencari sumber lainnya dari website agar ilmu yang didapat menjadi

semakin baik dan hal tersebut juga memudahkan murid dalam mendapatkan ilmu

dengan cepat dan efisien. Selain itu, dengan menggunakan sistem pengajaran yang

sesuai dengan perkembangan global saat ini, diyakini para murid akan mendapatkan

pengajaran yang tepat dan lebih bermutu serta berkreatifitas untuk mempersiapkan

diri dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja.

Pendidikan terbaik selalu diberikan kepada setiap siswa yang bersekolah di

Indonesian Creative School Pekanbaru. Untuk menjaga kenyamanan siswa selama

belajar, sistem yang digunakan adalah satu guru untuk maksimal dua puluh murid

dalam satu kelas. Kebijakan dalam sistem ini memberikan nilai lebih kepada siswa

yang mana akan terciptanya kelas ideal guna meningkatkan kualitas proses belajar-

mengajar, dimana dampak dari setiap siswa dapat lebih fokus dan konsentrasi dalam

proses belajar karena suasana dalam ruang belajar lebih nyaman dan kondusif serta

guru dapat lebih optimal dalam proses belajar-mengajar dan mudah memperhatikan

siswanya sehingga memberi perhatian yang sama besarnya pada setiap siswa di dalam

kelas.

Indonesian Creative School terdapat suatu kelebihan dimana adanya satu

ruangan yang disebut consulting room, ruangan ini diperuntukkan kepada siswa

berkebutuhan khusus tapi juga kepada siswa yang ingin berkonsultasi. Konsultasi

yang dilakukan tidak hanya kepada siswa saja tetapi juga kepada orang tua wali

murid, karena untuk membuat seorang siswa bisa memiliki pendidikan yang bermutu

tidak hanya dilakukan di sekolah saja tetapi di rumah juga dapat mempengaruhi mutu

pendidikan siswa. Kepada siswa berkebutuhan khusus dan juga orang tuanya di

Indonesian Creative School, satu kali dalam sebulan dilakukan konsultasi dengan

seorang psychiater untuk meninjau perkembangan si anak satu bulan sebelumnya dan
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apa yang harus dilakukan untuk satu bulan berikutnya. Data mengenai konsultasi ini

sangat privasi, sehingga siswa memiliki privasi terhadap dirinya serta riwayat hidup

dan kesehatannya.

Untuk menunjang pendidikan, di Indonesian Creative School Pekanbaru juga

terdapat suatu program Teacher Meet Parent (TMP). Para orang tua dapat

berkonsultasi dengan form teacher atau subject teacher sesuai dengan kendala yang

dihadapi oleh anaknya, sekaligus para guru juga akan memberikan grafik

perkembangan siswa dan masalah apa saja yang dihadapi. Dengan memadukan sistem

pendidikan dan teknologi terbaik, Indonesian Creative School Pekanbaru bersiap

untuk menjadi sekolah yang menjadi rujukan bagi sekolah lain.

4.3.1.1 Visi, Misi, Isu Strategis, Sasaran, dan Struktur Organisasi Indonesian

Creative School Pekanbaru

a. Visi

 Menjaga dan mengembangkan potensi belajar setiap anak secara maksimal.

 Melengkapi setiap siswa dengan perkebangan pribadi dan sosial.

 Meningkatkan kualitas akan kepercayaan diri dan kepemimpinan.

b. Misi

Menggabungkan tantangan dan memperkaya pengalaman siswa secara aktif

dengan pendekatan akademis dan kecepatan berkreatifitas.

c. Isu Strategis

a. Memberikan biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh siswa yang

berminat bersekolah di Indonesian Creative School Pekanbaru dan

menerapkan program pendidikan yang bermutu dan berbeda dari lembaga

pendidikan yang lain. Dengan diraihnya akreditasi internasional akan
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membuat Indonesian Creative School Pekanbaru menjadi suatu lembaga

pendidikan yang bermutu.

b. Memperoleh legalitas secara tertulis dari Cambridge International (UK)

sebagai salah satu sekolah international yang merupakan sekolah pertama di

pekanbaru yang berstatus International. Dengan keseluruhan perangkat,

sarana, dan sumber daya manusia yang memadai, Indonesian Creative School

Pekanbaru memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi lembaga

pendidikan International.

c. Banyak orang tua murid yang masih menganggab biaya pendidikan di

Indonesian Creative School Pekanbaru terlalu tinggi di banding sekolah yang

lain. Maka dari itu dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat herhadap

pentingnya pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan global

saat ini, memberikan motivasi tersendiri kepada Indonesian Creative School

Pekanbaru untuk selalu menjadi yang terdepan dalam pendidikan.

d. Akan ada sekolah serupa yang akan mengikuti jejak Indonesian Creative

School Pekanbaru menjadi sekolah berstatus International. Dengan menjadi

yang pertama, Indonesian Creative School Pekanbaru akan selalu berbenah

sebagai contoh lembaga pendidikan yang bermutu International.

e. Kebutuhan akan manajemen yang baik, efektif dan efisien semakin

meningkat. Kebutuhan akan manajemen yang baik tersebut mencakup

kebijakan manajemen dalam pengelolaan kebijakan, pengelolaan perangkat

teknologi informasi, dan pengelolaan pendidikan terhadap siswa. Hal ini akan

memberikan ciri kepada Indonesian Creative School Pekanbaru menjadi

sebuah sekolah yang modern.

f. Penggunaan teknologi yang berkualitas mampu membawa Indonesian

Creative School Pekanbaru menjadi sekolah sebagai lembaga penyelenggara

pendidikan terbaik.
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g. Menjadi sekolah yang memiliki pengelolaan teknologi informasi yang well

practice dan well documented. Sebuah sekolah yang keseluruhan aspeknya

terdokumentasi dengan baik akan meningkatkan performa sekolah tersebut

dari segi kematangan manajemen dan kepercayaan masyarakat.

d. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Indonesian Creative School Pekanbaru adalah

memberikan sistem pengajaran yang tepat dan sesuai dengan perkembangan

global dunia pendidikan, yang memenuhi kebutuhan dunia kerja dan

mempersiapkan siswa untuk bisa berkreatifitas menciptakan lapangan pekerjaan.

Mensinergikan segala aspek dalam pendidikan dengan pengelolaan yang baik,

dan menjadikan Indonesian Creative School Pekanbaru sebagai sekolah

International pertama yang ada di Pekanbaru.
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e. Struktur Organisasi

Gambar 4.2 Struktur Organisasi

Gambar di atas merupakan struktur organisasi dari Indonesian Creative

School Pekanbaru. Dalam struktur tersebut tergambar bahwa Indonesian Creative

School Pekanbaru dipimpin oleh Direktur yang juga menjabat sebagai Konsultan

Pendidikan. Kinerja Indonesian Creative School Pekanbaru tidak terlepas dari

pemantauan Managing PT. Laskar Pelangi Mandiri yang mana Indonesian Creative

School Pekanbaru merupakan salah satu unit usaha dari PT. Laskar Pelangi Mandiri.
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4.3.2 Dokumentasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

A. Kekuatan (Strengths)

Faktor internal yang menjadi kekuatan yang dimiliki oleh Indonesian Creative

School Pekanbaru saat ini adalah :

1. Kebijakan Manajemen

a. Manajemen memiliki nilai beda dalam visinya sebagai lembaga pendidikan

yaitu ICS menjaga dan mengembangkan potensi belajar anak secara

maksimal, melengkapi mereka dengan pengembangan pribadi dan sosial

serta meningkatkan kualitas seperti kepercayaan diri dan kepemimpinan.

Untuk itu, manajemen telah mempersiapkan anggaran, tenaga pengajar,

sarana, dan teknologi terkini untuk menunjang proses belajar mengajar yang

terbaik.

b. ICS memiliki misi yang sangat jelas yaitu menggabungkan tantangan dan

memperkaya pengalaman siswa secara aktif dengan pendekatan akademis

dan kecepatan berkreatifitas.

c. ICS mengusung pendidikan yang berkualitas sejajar dengan yang ada di luar

negeri, satu-satunya lembaga pendidikan di Pekanbaru yang akan

berkolaborasi dengan Cambridge University UK serta didukung oleh pilar-

pilar penopang pemegang saham yang peduli terhadap pendidikan dan staf

yang komit dan kompeten dibidangnya.

d. Manajemen terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan terhadap

siswa. Hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya akreditasi penuh yang

diberikan oleh Kementrian Pendidikan Republik Indonesia pada tahun 2012.

Akreditasi ini semakin meningkatkan eksistensi Indonesian Creative School

Pekanbaru di taraf  nasional.
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2. Sarana dan Prasarana yang Terbaik

a. Kekuatan yang dimiliki oleh Indonesian Creative School Pekanbaru adalah

tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang bertaraf nasional dan

internasional. Sebagai contoh yaitu untuk sistem absensi siswa dan

karyawan, Indonesian Creative School Pekanbaru telah memiliki sistem

absensi siswa dan karyawan secara elektronik yang akan memudahkan

tenaga administrasi dalam melakukan rekap absensi siswa dan karyawan.

Selain itu, dengan adanya sistem absensi karyawan secara elektronik

tersebut, akan memudahkan administrasi untuk mengetahui jam kerja

karyawan apakah terkena denda atau mendapatkan bonus lembur.

b. Dalam memberikan pendidikan kepada siswa, Indonesian Creative School

Pekanbaru memiliki sarana dan prasarana pendidikan terlengkap dan terbaru

yang mampu menangani kebutuhan siswa sehingga ketika terdapat suatu

kebutuhan dalam proses belajar mengajar, siswa tidak perlu untuk

melakukannya diluar sekolah.

3. Sumber Daya Manusia dan Mutu Pendidikan

a. Indonesian Creative School Pekanbaru memiliki komitmen untuk

memberikan pendidikan yang bermutu dan terbaik. Hal ini dibuktikan

dengan diberlakukannya sistem satu guru maksimal dua puluh murid dalam

satu kelas, hal ini ditujukan untuk menjaga kelas tetap kondusif serta

nyaman bagi siswa agar fokus dalam proses belajar mengajar dan

terciptanya kelas ideal.

b. Indonesian Creative School Pekanbaru mengalami perkembangan yang

sangat pesat, dapat dilihat dari terdapatnya peningkatan kepuasan

masyarakat terhadap pendidikan di Indonesian Creative School Pekanbaru.

Pada setiap tahun ajaran baru atau awal semester, tingkat persentase dari

penerimaan murid baru atau pindah ke Indonesian Creative School

Pekanbaru terus meningkat tajam semenjak berdiri.
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c. Indonesian Creative School Pekanbaru memiliki kerjasama yang kuat antar

staf. Hal ini merupakan kolaborasi penting untuk menjaga kualitas dan mutu

pendidikan terhadap siswa.

d. Indonesian Creative School Pekanbaru memiliki 70 orang guru dan staf

yang komit dan kompeten sesuai dengan bidang keahliannya dalam

memberikan pendidikan terhadap siswa, serta terdapatnya beberapa

expatriate teacher dari berbagai negara tetangga.

e. Dalam memberikan kemudahan dalam pembayaran pendidikan, Indonesian

Creative School Pekanbaru menetapkan kebijakan kredit untuk pembayaran

masuk sekolah dan untuk pembayaran uang bulanan atau uang sekolah dapat

dilakukan per tiga bulan.

4. Infrastruktur Bangunan

Sebagai lembaga penyedia layanan pendidikan, Indonesian Creative

School Pekanbaru memiliki bangunan dengan 3 lantai yang mampu menangani

kebutuhan siswa terhadap pendidikan. Letak geografis Indonesian Creative

School Pekanbaru yang terletak di jalan Arifin Ahmad Pekanbaru merupakan

letak yang strategis sehingga dapat dicapai dengan mudah dari seluruh penjuru

kota Pekanbaru. Bangunan yang megah, bersih, dan sesuai standar pendidikan

merupakan aset penting Indonesian Creative School Pekanbaru dalam

meningkatkan mutu pendidikan dan kepuasan siswa.

B. Kelemahan (Weakness)

Faktor internal yang menjadi kelemahan yang dimiliki oleh Indonesian

Creative School Pekanbaru saat ini adalah :
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1. Kebijakan Manajemen

a. Manajemen menetapkan harga pendidikan yang cukup mahal sehingga

kebanyakan hanya kalangan menengah ke atas yang dapat menikmati

pendidikan di Indonesian Creative School Pekanbaru.

b. Manajemen belum memiliki standard operating procedure yang diakui

international, karena proses dari international organization for

standardization masih dalam tahap proses perencanaan dan persiapan.

2. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan akan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan perkembangan

global dunia pendidikan saat ini mengharuskan Indonesian Creative School

Pekanbaru untuk memiliki tenaga pengajar yang kompeten terutama expatriate

teacher pada international subject. Untuk itu diperlukan penambahan jumlah

tenaga pengajar yang akan memberikan pendidikan yang lebih optimal terhadap

siswa, karena masih ada beberapa tenaga penganjar yang belum layak untuk

mengajar pada international subject dan agar terciptanya kelas yang kondusif

dengan perbandingan satu banding duapuluh.

C. Peluang (Opportunities)

Faktor internal yang menjadi peluang yang dimiliki oleh Indonesian Creative

School Pekanbaru saat ini adalah :

1. Peluang Usaha/Bisnis/Profit

a. Indonesian Creative School Pekanbaru yang merupakan bisnis unit dari PT.

Laskar Pelangi Mandiri dan memiliki peluang untuk berkembang lebih

besar karena memiliki pemegang saham yang peduli pada pendidikan.

b. Kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang bermutu dengan didukung

oleh infrasruktur dan sarana terbaik, semakin hari semakin meningkat.
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c. Beberapa lembaga pendidikan di Pekanbaru masih memiliki infrastruktur

dan sarana yang minim sehingga menjadikan Indonesian Creative School

Pekanbaru sebagai tempat rujukan pendidikan di Pekanbaru.

d. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu dan kualitas Indonesian Creative

School Pekanbaru yang semakin tinggi.

e. Telah diraihnya akreditasi nasional dari Kementrian Pendidikan Republik

Indonesia serta sedang dilakukannya persiapan menuju akreditasi

internasional, hal itu semakin meningkatkan citra Indonesian Creative

School Pekanbaru sebagai lembaga pendidikan terbaik yang dipilih

masyarakat sebagai sekolah.

2. Kerjasama

Dalam memberikan pelayanan pendidikan, Indonesian Creative School

Pekanbaru sangat mengutamakan sumber daya manusia yang kompeten agar

terciptanya kerjasama yang baik antar staf pengajar dan staf lainnya, sehingga

menjadi peluang yang besar bagi Indonesian Creative School Pekanbaru untuk

terus melaju menjadi sekolah sebagai lembaga penyedia pelayanan pendidikan

terbaik.

D. Ancaman (Threats)

Faktor internal yang menjadi ancaman yang dimiliki oleh Indonesian Creative

School Pekanbaru saat ini adalah :

1. Indonesian Creative School Pekanbaru berdiri pada 1 Januari 2009, dapat

dikatakan bahwa Indonesian Creative School Pekanbaru merupakan sekolah

yang masih baru.

2. Persaingan antar lembaga pendidikan yang sudah dipercaya masyarakat

sebelumnya semakin tinggi menjadi ancaman utama bagi Indonesian Creative

School Pekanbaru.
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3. Persaingan harga yang diberikan oleh setiap sekolah dapat menjadi parameter

bagi masyarakat dalam memilih sekolah sebagai lembaga penyedia pelayanan

pendidikan.

4. Adanya pihak luar yang akan meniru konsep pendidikan yang ditawarkan yang

akan berdampak pada jumlah peserta didik yang cenderung akan mengikuti

orang tua memilih sekolah serupa dengan biaya lebih murah.

5. Adanya tawaran dari pihak luar untuk merekrut staf Indonesian Creative School

Pekanbaru yang telah siap pakai dan kompeten yang akan meningkatkan nilai

jual dari instansi atau lembaga yang menaunginya.

6. Kepercayaan masyarakat terhadap bersekolah ke luar negeri.

Dari analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di atas, didapatkan

hasil mengenai situasi bisnis Indonesian Creative School Pekanbaru. Situasi bisnis

yang ada saat ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan rencana strategis teknologi

informasi Indonesian Creative School Pekanbaru agar penyusunan rencana strategis

sejalan dengan visi, misi, serta arahan bisnis sekolah.


