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1. Pendahuluan 

 Strategi organisasi merupakan bagian penting untuk mencapai tujuan 

organisasi dan menjadi pedoman dalam penyusunan strategi bagi unit-unit bisnis 

di bawahnya. Pengembangan Sistem Informasi (SI) organisasi yang didukung  

oleh penggunaan Teknologi Informasi (TI) bisa menjadi salah satu strategi dalam 

meningkatkan daya saing organisasi. Namun pengembangan strategi SI harus 

disesuaikan dengan strategi organisasi agar peran dan fungsi SI tersebut dapat 

meningkat dan pada akhirnya meningkatkan nilai organisasi itu sendiri.  Apabila 

sebelumnya peranan SI hanya berfungsi sebagai penunjang dalam hal efisiensi 

biaya operasional, meningkatkan ketepatan dan produktivitas operasi dari 

berbagai fungsi organisasi, maka sekarang dapat ditingkatkan perannya sebagai 

salah satu alat strategis untuk meningkatkan daya saing.  

 Trukajaya atau Yayasan Trukajaya merupakan lembaga kajian dan 

pengembangan masyarakat di bidang pertanian organik, energi alternatif berbasis 

bahan organik, keuangan mikro yang mendukung usaha mandiri berbasis 

pertanian organik, dan penyelamatan lingkungan seperti penghutanan kembali 

area yang gersang atau kritis. Trukajaya berinisiatif untuk melakukan pendekatan 

yang ditekankan pada proses mengkomunikasikan rencana masyarakat supaya 

diterima sebagai bagian dari program.  

 Saat ini Yayasan Trukajaya sudah mempunyai SI sebagai usaha 

pengembangan TI di masa yang akan datang. Pada awalnya pembuatan SI 

dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian yang terpisah dalam 

Yayasan Trukajaya, contohnya: SI keuangan, yang dimulai pada tahun 2006. SI 

ini berisi software yang digunakan untuk menganalisa dan memberikan informasi 

kepada pimpinan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Selain 

itu juga terdapat  SI kepegawaian, SI perpustakaan dan aplikasi notulensi rapat. 

Tetapi dalam pelaksanaannya masih didapati berbagai kendala. Berdasarkan hal 

inilah diperlukan perencanaan strategis SI dan TI untuk merencanakan SI dan TI 

yang sesuai. Melalui perencanaan strategis sebuah organisasi dapat melihat secara 

objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga dapat mengantisipasi 

perubahan lingkungan bisnis. 

 Hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

membuat suatu perencanaan strategis SI yang sesuai dengan strategi yayasan 

sehingga mendukung kinerja yayasan Trukajaya. Pada penelitian ini digunakan 

metode Ward and Peppard dengan menggunakan teknik analisis PEST, SWOT, 

Value Chain, CSF, Analisa Kondisi SI/TIdan Mc Farlan Strategic grid, sehingga 

dapat mendukung kinerja yayasan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menyusun perencanaan strategis SI di  

Yayasan Trukajaya untuk mendukung strategi bisnis serta visi dan misi yayasan 

Trukajaya. Pada penelitian ini digunakan metode Ward and Peppard dengan 

alasan kondisi Yayasan Trukajaya yang lebih cocok menggunakan metode Ward 

and Peppard karena memiliki kerangka kerja yang jelas, teknik-teknik analisis 

dapat digunakan sesuai dengan kerangka kerja yang dimiliki Ward and Peppard. 
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2. Tinjauan Pustaka 

 Penggunaan metode Ward and Peppard dalam penelitian perencanaan 

strategis SI (SI) dan Teknologi Informasi (TI) telah banyak dilakukan oleh 

beberapa peneliti. Pada jurnal dengan judul  “Penelitian Strategik SI: Studi kasus 

STMIK Atma Luhur Pangkalpinang” didapatkan bahwa penulis merumuskan 

perencanaan strategik dimana SI dapat digunakan sebagai satu alat yang dapat 

pendukung keberhasilan STMIK Atma Luhur dalam mencapai visi dan misi 

organisasinya.[1]  

 Jurnal kedua dengan judul “Perencanaan Strategis SI Perusahaan Energi: 

Studi kasus PT.XYZ mendeskripsikan rencana strategis pengelolaan SI dengan 

metode Ward & Peppard. Penelitian ini menggunakan metode SWOT dan 

Balanced Scorecard dalam analisa lingkungan bisnis. Hasil dari penelitian ini 

adalah rencana strategis SI yang akan memberikan arahan pengembangan 

software dan arsitektur SI.[2] 

 Pada perencanaan strategis SI ini peneliti menggunakan metodologi Ward 

& Peppard (2002) dengan menggunakan tahapan masukan dan keluaran serta 

menyertakan beberapa teknik/metode analisis, mencakup analisis SWOT, analisis 

Value Chain, analisis PEST yang digunakan sebagai alat analisa lingkungan bisnis 

dan analisis McFarlan Strategic Grid sebagai alat analisa lingkungan SI/TI. Hasil 

dari penelitian ini berupa rancangan strategis SI yang terintegrasi yang bersumber 

dari analisa bisnis dan SI/TI sehingga bisa menghasilkan perencanaan SI/TI yang 

bermanfaat dan membantu tujuan bisnis yayasan Trukajaya di masa yang akan 

datang. 

 

Framework Ward and Peppard 

Ward dan Peppard adalah dua orang ahli perencanaan strategis SI dan 

teknologi informasi.Ward dan Peppard menyediakan kerangka kerja strategis yang 

dapat digunakan dalam melakukan perencanaan strategis SI dan TI, berikut contoh 

gambarnya : 
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Gambar 1. Model StrategisWard and Peppard [3] 

 Empat hal yang menjadi input kerangka kerja Ward and Peppard yaitu: 

1. Analisis lingkungan bisnis internal, yang mencakup aspek-aspek 

strategi  bisnis saat ini, sasaran, sumber daya, proses, serta budaya 

nilai-nilai  bisnis organisasi.  

2. Analisis lingkungan bisnis eksternal, yang mencakup aspek-aspek 

 ekonomi, industri, dan iklim bersaing organisasi.  

3. Analisis lingkungan SI/TI internal, yang mencakup kondisi SI/TI 

 organisasi dari perspektif bisnis saat ini, bagaimana kematangannya 

 (maturity), bagaimana kontribusi terhadap bisnis, keterampilan sumber 

 daya manusia, sumber daya dan infrastruktur teknologi, termasuk juga 

 bagaimana portofolio dari SI/TI yang ada saat ini.  

4. Analisis lingkungan SI/TI eksternal, yang mencakup tren teknologi dan

 peluang pemanfaatannya, serta penggunaan SI/TI oleh kompetitor, 

 pelanggan dan pemasok.  

Sedangkan hal yang menjadi output yaitu : 

1. Strategi SI bisnis, yang mencakup bagaimana setiap unit/fungsi  bisnis 

 akan memanfaatkan SI/TI untuk mencapai sasaran bisnisnya, 

 portofolio aplikasi dan gambaran arsitektur informasi.  

2. Strategi TI, yang mencakup kebijakan dan strategi bagi  pengelolaan 

 teknologi dan sumber daya manusia SI/TI.  

3. Strategi Manajemen SI/TI, yang mencakup elemen-elemen umum 

 yang diterapkan melalui organisasi, untuk memastikan konsistensi 

 penerapan kebijakan SI/TI yang dibutuhkan. 
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Analisis SWOT 

 Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan 

kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang 

berdasarkan faktor internal (dalam) dan faktor eksternal (luar) yaituStrengths, 

Weakness, OpportunitiesdanThreats. 

Analisis SWOT terdiri dari empat faktor, yaitu: 

1. Strengths(kekuatan) 

Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau 

konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang 

terdapat dalam  tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. 

2. Weakness (kelemahan) 

Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek 

atau konsep bisnis yang ada.Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor 

yang terdapat dalam  tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu 

sendiri. 

3. Opportunities(peluang) 

Merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. 

Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau 

konsep bisnis itu sendiri. misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, 

kondisi lingkungan sekitar. 

4. Threats(ancaman) 

Merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat 

mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. 

 

   
Gambar 2. SWOT [4] 

 

Analisis Value Chain 

Value Chain merupakan suatu alat analisis biaya yang dapat digunakan 

untuk menganalisis sumber keunggulan bersaing organisasi yaitu dengan 

menguraikan aktivitas yang terjadi dalam organisasi ke dalam aktivitas-aktivitas 

nilai secara strategis. Analisis value chain akan melakukan pemisahan biaya dan 

aktiva tetap pada masing-masing aktivitas nilai. Kemudian dilakukan activity 
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analisis untuk mengetahui aktivitas mana yang merupakan value added activities 

atau non value added activities.  

Melalui cara ini organisasi dapat mengetahui distribusi biaya pada tiap-tiap 

aktivitas nilai dan dapat mengetahui aktivitas-aktivitas yang dapat menambah nilai 

(value added) dan yang tidak menambah nilai (nonvalue added). Sehingga dapat 

dilakukan koordinasi dan optimasi untuk melakukan cost reduction yang pada 

akhirnya dapat menciptakan keunggulan bersaing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Analisis Value Chain [5] 

 

Analisis PEST 

 Analisis PEST (politic, economy, social, technology) adalah suatu teknik 

dalam manajemen strategis yang digunakan untuk melihat faktor-faktor 

lingkungan luar yang berpengaruh terhadap suatu hal (organisasi, proyek, 

masalah, dll.). Sesuai dengan singkatannya, analisis ini dilakukan terhadap 4 

unsur, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. 

 Faktor politik yang dianalisis mencakup kebijakan pemerintah, perpajakan, 

tenaga kerja dan perlindungan konsumen. Faktor ekonomi mencakup keadaan 

perekonomian pada waktu sekarang dan di masa yang akan datang yang dapat 

mempengaruhi kemajuan dan strategi usaha organisasi. Faktor sosial terpusat pada 

penilaian dari sikap konsumen dan karyawan yang mempengaruhi strategi. Para 

perencana strategi harus mengikuti perubahan pada tingkatan pendidikan dan 

penilaian sosial dengan maksud menilai dampaknya terhadap strategi bisnis 

mereka. 

 Faktor teknologi menganalisis perubahan teknologi yang dapat 

mempengaruhi bahan baku, operasi, dan produk serta jasa usaha, karena 

perubahan teknologi dapat memberikan peluang besar untuk meningkatkan hasil, 

tujuan atau mengancam kedudukan organisasi. 
 
 
 
 
 



6 
 

McFarlan Strategic Grid 

 Analisis Aplikasi Portofolio digunakan untuk memetakan aplikasi yang 

ada saat ini dan juga kebutuhan aplikasi dimasa akan datang dalam mendukung 

bisnis organisasi/organisasi. Pemetaan aplikasi ini dengan empat kuadran 

(strategic, high potential, key operation, and support) sesuai kategori penilaian 

suatu aplikasi terhadap dampaknya terhadap bisnis. Dari hasil pemetaan tersebut 

didapatkan gambaran kontribusi SI terhadap bisnis. Hasil tersebut dapat menjadi 

masukan bagi kegiatan pembuatan strategi SI dan kemungkinan 

pengembangannya ke depan. 
 

 
Gambar 4 Analisis McFarlan Strategic Grid [6] 

 

3. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai informasi 

di masa sekarang.Metode penelitian  deskriptif dapat  diartikan sebagai 

penggambaran suatu gejala sosial yang bertujuan untuk menggambarkan sifat 

objek yang diteliti.[7]Sedangkan, metode kualitatif bertujuan untuk  memberikan 

informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan. Selain itu, metode ini  dapat diterapkan pada berbagai masalah.[8] 

Dalam melakukan penelitian, penulis memiliki tahapan penelitian sebagai 

berikut.  

   
  

Gambar 5. Tahapan Penelitian 
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Tahap 1 Menelaah kebutuhan bisnis organisasi 

 Dalam tahap pertama ini, dilakukan identifikasi organisasi berupa profil, 

visi dan misi organisasi serta tujuan bisnis organisasi secara umum. Metode yang 

dilakukan dengan cara studi literatur dan wawancara. Setelah itu dilakukan 

analisis bisnis eksternal untuk mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen untuk 

saat ini dan bagaimana perkembangan bisnis di bidang yang sama saat ini. 

Analisis bisnis eksternal akan menggunakan data-data yang relevan baik dari studi 

literatur maupun bahan dan informasi dari internet. Analisis bisnis eksternal akan 

menggunakan analisis PEST. Selanjutnya analisis kondisi SI/TI eksternal, 

menggunakan data-data yang relevan melalui studi literatur serta pengamatan 

langsung di lapangan.  

 Hasil yang didapat adalah manfaat penerapan SI/TI dalam organisasi dan 

bagaimana perkembangan SI/TI saat ini. Analisis bisnis internal dilakukan dengan 

menggunakan analisis Value Chain dan SWOT. Data masukan berupa observasi 

langsung di lapangan dan hasil wawancara. Hasil keluaran berupa value chain 

activity dan diagram SWOT yang menunjukkan aktivitas pendukung dan aktivitas 

utama serta kelemahan, kelebihan, peluang dan ancaman bagi organisasi saat ini. 

Selanjutnya, analisis kondisi SI/TI internal dengan menggunakan McFarlan 

Strategic Grid. Data masukan berupa hasil observasi, kuesioner dan wawancara. 

Output akan menghasilkan portofolio aplikasi yang digunakan saat ini dalam 

organisasi dengan menggunakan McFarlan Strategic Grid. 

 

Tahap 2 Menentukan target SI/TI 

 Setelah didapatkan apa yang menjadi kebutuhan bisnis organisasi, maka 

dalam tahap kedua ini menentukan target SI/TI dari organisasi tersebut. Dalam 

menentukan target SI/TI ini, ada 4 tahapan yaitu: 

1. Identifikasi masalah dan solusi bisnis internal 

2. Identifikasi pemanfaatan SI/TI dari eksternal organisasi 

3. Analisis kesenjangan kebutuhan informasi 

4. Membuat usulan strategi SI/TI 

 Dari empat tahapan di atas, akan menjadi inputan berupa kebutuhan SI/TI 

apa yang dibuthkan oleh organisasi tersebut. Dari input tersebut akan keluar 

output berupa solusi SI/TI dan portofolio aplikasi di masa mendatang dengan 

menggunakan McFarlan Strategic Grid. 

 

Tahap 3 Menentukan strategi SI/TI 

 Dalam tahap ini, masukan berupa solusi SI/TI dari tahap sebelumnya akan 

dianalisis menjadi output berupa analisis kesenjangan SI/TI dalam organisasi itu 

sendiri. Analisis kesenjangan SI/TI berisi apa yang dimiliki oleh organisasi saat 

ini dipetakan dalam kebutuhan saat ini dengan kebutuhan masa depan. 

 

Tahap 4 Menyusun Usulan SI/TI 
 Analisis kesenjangan SI/TI akan memberikan gambaran apa yang menjadi 

kebutuhan organisasi tersebut dan bagian apa dari SI/TI yang belum terpenuhi. 

Dari hasil gambaran tersebut akan menghasilkan output rencana strategis SI/TI. 
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4.  Analisis dan Pembahasan 

 Dalam penelitian ini terdapat dua responden, yaitu Bapak Bapak Suwarto 

Adi,S.Ag., M.Si selaku Direktur Pelaksana Yayasan Trukajaya dan Bapak Eli 

Suprayitno, SH selaku pegawai bagian Publication, IT and Multimedia. Jenis 

pengumpulan data pada responden tersebut adalah wawancara dan diskusi 

terfokus. Selain itu juga dilaksanakan observasi langsung dan kajian pustaka di 

yayasan Trukajaya. 

 

Analisis Bisnis Eksternal menggunakan PEST 

 Dalam mengidentifikasi kebutuhan bisnis organisasi, diperlukan sebuah 

analisa bisnis di luar bisnis organisasi untuk menjadi perbandingan faktor 

lingkungan luar yang berpengaruh terhadap bisnis organisasi.   

a. Politik 

 Dalam kerja-kerja pendampingan, yayasan Trukajaya juga melibatkan 

pemerintah terutama dalam hal kebijakan pembangunan di tingkat lokal, tetapi 

tidak secara langsung bekerja bersama dengan pemerintah. Pemerintah yang 

secara pro-aktif mendukung juga sangat membantu kinerja yayasan Trukajaya. 

b. Ekonomi  

 Laju perkembangan perekonomian masyarakat pedesaan yang menjadi 

binaan dari bisnis Trukajaya semakin membaik dan dengan majunya 

perkembangan jaman perkembangan perekonomian masyarakat pedesaan akan 

semakin membaik. Oleh karena itu, Trukajaya harus selalu berinovasi dan 

mengembangkan usahanya dalam membangun dan memberdayakan masyarakat 

pedesaan. 

c. Sosial Kultural  

 Trukajaya menggunakan kearifan lokal sebagai pendekatan kultural kerja-

kerja pendampingan. Sikap masyarakat yang terbuka dengan bidang usaha 

Trukajaya dan tidak adanya pesaing dengan organisasi non-profit lain dibidang 

pengembangan masyarakat pedesaan, sehingga menjadikan Trukajaya bisa 

mengembangkan unit usahanya lebih efektif dalam menjangkau masyarakat 

pedesaaan.  

d. Teknologi  

 Teknologi yang semakin pesat juga masuk ke dalam masyarakat pedesaan, 

penggunaan handphone yang sudah umum bisa menjadi peluang pemanfaatan 

teknologi untuk mempercepat laju informasi kepada client. Perkembangan 

teknologi berbasis web yang terintegrasi juga memudahkan akses data dan 

informasi. Trukajaya sebagai sebuah organisasi yang besar, perlu ada rancangan 

pemanfaatan TIK dalam lingkup yayasan agar bisa digunakan secara optimal 

dalam mendukung bisnis dan kinerja organisasi.  

 

Analisis Kondisi SI/TI Eksternal 

 Analisa kondisi SI/TI eksternal melihat perkembangan kondisi SI/TI yang 

berkembang diluar untuk  menjadi perbandingan faktor kondisi SI/TI di luar yang 

berpengaruh terhadap bisnis organisasi.   
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a. Hardware 

 Perkembangan teknologi hardware saat ini cenderung mengarah ke bentuk 

fisik hardware yang semakin kecil dan mobile. Pemanfaatan fasilitas internet 

untuk menyambungkan setiap device. Teknologi media penyimpanan data yang 

secara fisik semakin kecil dengan kapasitas yang semakin besar dan cepat.  

b. Software 

 Penggunaan aplikasi dan software berbasis opensource dan freeware 

semakin pesat. Kecenderungan penyimpanan dan backup data dalam satu media 

terpusat dan secara online melalui cloud computing. Penggunaan social media dan 

forum internet sebagai media bertukar pikiran  dan informasi. 

 

Analisis Bisnis Internal menggunakan Value Chain 

  

Gambar 6. Analisis Value Chain 

a. Aktivitas Utama 

Inbound Logistics :  

 Pendekatan komunitas, dalam hal ini komunitas masyarakat yang akan 

diajak bekerjasama dalam mewujudkan program-program pemberdayaan 

masyarakat. 

 Perencanaan berbasis data dan fakta riil. 

 Membangun kerjasama dengan pengampu kebijakan ditingkat lokal, 

misalnya pemerintah kabupaten dan desa setempat. 

Operations : 

 Pendampingan intensif kepada masyarakat pedesaan. 

 Membangun organisasi komunitas untuk mendukung kerja-kerja yayasan. 

 Pelatihan-pelatihan bersifat best-practice untuk meningkatkan kapasitas 

warga dampingan. 

 Membangun mitra dengan masyarakat pedesaan melalui keswadayaan. 
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Outbound Logistics : 

 Pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui program - program bersifat 

community development dan community organization. 

Sales and Marketing : 

 Promosi lewat web dan media sosial serta mulut ke mulut. Secara 

organisasi yayasan memang tidak ada bagian promosi, tetapi kegiatan 

yayasan dan  hasil kegiatannya bisa diberitakan lewat kedua media di 

atas. 

Servicing : 

 Pertemuan dengan wakil rakyat dan dinas kabupaten untuk membahas 

sejauh mana program dilaksanakan dan hasilnya. 

 Pendidikan dan pelatihan masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan kesejahteraan masyarakat, misalnya pendidikan, kesehatan dan 

energi. 

 

b. Aktivitas Pendukung 

Support Activities Infrastructure : 

 Pengelolaan Perpustakaan, Pengelolaan Administrasi dan Keuangan. 

Human Resources Management : 

 Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pelatihan TI bagi pegawai yayasan.  

Product and Technology Development : 

 Penggunaan SI dan TI dalam aktifitas bisnis. Seperti penggunaan email 

dan diskusi online. 

Procurement : 

 Pendanaan yang dilakukan dalam rangka mendapatkan dana untuk 

operasional dan implementasi program - program masyarakat. Pendanaan 

diperoleh dari kerjasama dengan organisasi luar dan masyarakat.  

 Pengelolaan dan pengadaan sarana dan prasarana seperti kendaraan, alat 

pelatihan dan promosi. 
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Analisis Bisnis Internal menggunakan SWOT 

 

Tabel 1. Analisis SWOT 

 

Analisis Kondisi SI/TI Internal  

a. Perangkat Keras (Hardware) 

Trukajaya dalam menjalankan proses bisnisnya menggunakan beberapa peralatan 

berbasis TI, yaitu: 

1. Untuk Karyawan kantor menggunakan tujuh buah Desktop PC dengan 

spesifikasi, Processor Intel i3, RAM 2 GB, harddisk 500 GB. 

2. Untuk Server Software Keuangan menggunakan satu buah Desktop PC 

dengan spesifikasi, Processor Intel i5, RAM 2 GB, harddisk 500 GB. 

3. Untuk Karyawan yang bertugas di lapangan menggunakan 2 Laptop 

dengan spesifikasi, Processor Intel i3, RAM 2 GB, harddisk 500 GB. 

4. Untuk layanan internet menggunakan satu perangkat hub dan wifi. 

 



12 
 

b. Perangkat Lunak (Software) 

 Beberapa SI yang digunakan saat ini di Trukajaya, antara lain adalah SI 

Keuangan, Sistem Kepegawaian dan Perpustakaan. 

SI di atas masih berdiri secara sektoral dan belum terintegrasi, serta 

pemanfaatannya masih belum maksimal. Untuk Program-program dalam 

mendukung proses bisnis terdapat program Notulensi Rapat. Program perkantoran 

menggunakan Microsoft Office. 

 

c. Sistem Operasi 

 Dari tujuh buah Desktop PC dan dua buah laptop yang digunakan dalam 

mendukung proses bisnis yayasan Trukajaya, semuanya memakai Sistem Operasi 

Windows 7. 

 

d. Infrastruktur 

 Infrastruktur yang dimiliki Trukajaya diantaranya perangkat hub, wifi dan 

kabel LAN dalam mendukung infrastruktur jaringan. Selain itu juga terdapat 

printer, scanner, telepon kabel dalam mendukung kegiatan perkantoran.  

 

e. McFarlan Strategic Grid 

 Pada tabel di bawah ini terlihat aplikasi dan SI yang sudah dimiliki dan 

dipakai di Yayasan Trukajaya saat ini. 

 

STRATEGIC HIGH POTENTIAL 

 Website Trukajaya 

SI. Kepegawaian 

SI. Keuangan 

 

Aplikasi Perpustakaan 

Aplikasi Notulensi Rapat 

KEY OPERATIONAL SUPPORT 
Tabel 2. Portofolio Aplikasi saat ini 

 

Menentukan Strategi SI dan TI  

1. Perumusan Critical Success Factors(CSF) 

 Perumusan CSF didapatkan berdasarkan tujuan yayasan yang sebelumnya 

telah didiskusikan secara terfokus dengan pimpinan yayasan. 

No Tujuan Yayasan Mapping SWOT Critical Success Factor 
1 Terselenggaranya 

pemberdayaan masyarakat 

dengan fokus pada soal 

pangan dan energi bagi 

masyarakat pedesaan. 

Meningkatkan pelayanan 

dan inovasi pada masalah 

pangan dan energi 

berdasarkan pengalaman 

yang panjang dalam 

yayasan (SO) 

1. Tersedianya donor yang mau membantu 

pendanaan program. 

2. Mengadakan berbagai program yang 

sesuai dengan tujuan pemberdayaan 

masyarakat. 

2 Peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat yang berfokus 
pada masalah pangan dan 

energi. 

Mendorong semua staff 

agar berperan aktif dalam 
pelayanan masyarakat dan 

promosi biogas (WO) 

1. Melakukan survey hasil kegiatan 

sebelumnya dan survey langsung kepada 
masyarakat tentang hasil kegiatan 

sebelumnya. 

2. Melakukan diskusi rutin antar staff dalam 

yayasan, untuk sharing pengalaman dan 

inovasi. 
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Tabel 3. Identifikasi CSF berdasarkan tujuan yayasan 

 

2. Analisis Kebutuhan Informasi berdasarkan CSF dan Value Chain 

Analisis kebutuhan informasi yayasan Trukajaya didapatkan dari hasil 

analisa CSF dan value chain. 

3 Pendayagunaan semua staff 
dalam usaha pemberdayaan 

masyarakat. 

Mendayagunakan secara 
maksimal staff yang muda 

maupun sudah 

berpengalaman dalam 

promosi biogas (SO) 

1. Pelatihan dan praktek langsung lapangan 
bagi staff baru. 

2. Rotasi staff yang berpengalaman ke 

semua desa binaan. 

4 Peningkatan jejaring yang luas 

dalam kaitannya dengan usaha 

pemberdayaan masyarakat. 

Memperluas jejaring baru 

dengan promosi lewat staff 

dan semakin mempererat 

hubungan dengan jejaring 

lama (SO) 

1. Mengadakan sosialisasi dengan pihak luar 

berkaitan dengan usaha yayasan. 

2. Meningkatkan kualitas dan manajemen 

yayasan. 

5 Menciptakan sistem dan 

lingkungan kerja yang nyaman 

bagi staff sehingga bisa 

bekerja secara maksimal. 

Menciptakan sistem dan 

lingkungan kerja yang 

nyaman sehingga staff mau 

bekerja maksimal (WT) 

1. Mengadakan sharing permasalahan dan 

solusi staff dalam lingkungan kerja. 

2. Menerapkan manajemen kualitas aktivitas 

yayasan. 

 

No Tujuan Critical Success 

Factor 

Prime 

Measures 

Value Chain Kebutuhan 

Informasi 

1.  Terselenggaranya 

pemberdayaan 

masyarakat dengan 

fokus pada soal 

pangan dan energi 

bagi masyarakat 

pedesaan. 

Mengadakan 

berbagai program 

yang sesuai dengan 

tujuan 

pemberdayaan 

masyarakat. 

Tersedianya donor 

yang mau 
membantu 

pendanaan program. 

 

Program yang 

sesuai dengan 

kebutuhan 

masyarakat. 

 

 

Biaya dari 

donor cukup 
untuk 

pendanaan 

program. 

 

Operations. Data program 

dan hasilnya  

yang sudah 

dilaksanakan 

sebelumnya. 

 

Data rekapan 

penggunaan 
dana dari 

donor. 

2. Peningkatan 

pelayanan kepada 

masyarakat yang 

berfokus pada 

masalah pangan dan 

energi. 

Melakukan survey 

hasil kegiatan dan 

survey langsung 

kepada masyarakat 

tentang hasil 

kegiatan 

sebelumnya. 

Melakukan diskusi 
rutin antar staff 

dalam yayasan, 

untuk sharing 

pengalaman dan 

inovasi. 

Hasil survey 

yang nyata dan 

relevan. 

 

 

 

 

Diskusi 
permasalahan 

staff di 

lapangan. 

Operations. Data hasil 

kegiatan 

sebelumnya. 

 

 

 

 

Data hasil 
diskusi staff. 

3. Pendayagunaan 

semua staff dalam 

usaha pemberdayaan 

masyarakat. 

Pelatihan dan 

praktek langsung 

lapangan bagi staff 

baru. 

 

Rotasi staff yang 

Pelatihan yang 

sesuai dengan 

kompetensi 

yang 

dibutuhkan. 

Semua staff 

Human-

resource 

management. 

Data 

kepegawaian 

dan 

kompetensi 

pegawai. 
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Tabel 4. Analisis Kebutuhan Informasi berdasarakan CSF dan Value Chain 

 

3. Menentukan Solusi SI dan TI 

Solusi SI dan TI didapatkan dari hasil analisa CSF yang disesuaikan 

dengan kebutuhan informasi yayasan Trukajaya. 

 

berpengalaman ke 
semua desa binaan. 

mendapatkan 
bagian desa 

yang sama. 

4. Peningkatan jejaring 

yang luas dalam 

kaitannya dengan 

usaha pemberdayaan 

masyarakat. 

Mengadakan 

sosialisasi dengan 

pihak luar berkaitan 

dengan usaha 

yayasan. 

Meningkatkan 

kualitas dan 

manajemen yayasan. 

Adanya 

hubungan 

kerjasama yang 

baik dengan 

network/jejarin

g. 

Sales & 

Marketing. 

Profil, visi 

misi dan 

tujuan 

yayasan, 

pencapaian 

kegiatan. 

5. Menciptakan sistem 

dan lingkungan kerja 

yang nyaman bagi 

staff sehingga bisa 
bekerja secara 

maksimal. 

Mengadakan sharing 

permasalahan dan 

solusi staff dalam 

lingkungan kerja. 

Peningkatan 

kenyamanan 

lingkungan 

kerja bagi staff 
yayasan. 

Procurement. Data hasil 

diskusi staff. 

No Critical Success Factor Kebutuhan Informasi Strategi SI dan 

TI 

Solusi SI & TI  Solusi TI 

1. Mengadakan berbagai 

program yang sesuai 
dengan tujuan 

pemberdayaan 

masyarakat. 

Data program dan 

hasilnya  yang sudah 
dilaksanakan 

sebelumnya. 

Menggunakan SI 

dan TI untuk 
mengumpulkan 

hasil program dan 

meningkatkan 

kualitas program 

selanjutnya. 

1. SI Laporan 

Program  
 

1. Perangkat PC 
2. Jaringan LAN 

 

2. Tersedianya donor yang 

mau membantu 

pendanaan program. 

Data rekapan 

penggunaan dana dari 

donor. 

Pengelolaan dana 

donor dengan 

pemanfaatan SI 

dan TI agar 

terkontrol dan 

bisadipertanggung

jawabkan. 

1. SI Keuangan 1.Perangkat PC 
2.Jaringan LAN 

3. Melakukan survey hasil 
kegiatan  dan survey 

langsung kepada 

masyarakat tentang 

hasil kegiatan 

sebelumnya. 

Data hasil kegiatan 
sebelumnya. 

 

Meningkatkan 
kualitas kegiatan 

dengan 

pemanfaatan SI 

dan TI. 

1. SI Laporan 
Program 

2. SI Masyarakat 

 

1.Perangkat PC 
2.Jaringan LAN 

4. Melakukan diskusi rutin 

antar staff dalam 

yayasan, untuk sharing 

pengalaman dan 

inovasi. 

Data hasil diskusi staff, 

sumber bahan 

pengetahuan. 

Meningkatkan 

kualitas pelayanan 

dengan 

pemanfaatan SI 

dan TI. 

1. Forum Diskusi 

2. SI Perpustakaan 

 

1.Perangkat PC 
2.Jaringan LAN 

3.Jaringan Internet 

5. Pelatihan dan praktek 

langsung lapangan bagi 

staff baru. 

Data kepegawaian dan 

kompetensi pegawai. 

Meningkatkan 

kompetensi SDM 

dengan 

pemanfaatan SI 

SI Kepegawaian 

 

1.Perangkat PC 
2.Jaringan LAN 
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Tabel 5. Penentuan Solusi SI dan TI berdasarkan CSF,  kebutuhan Informasi 

dan Strategi SI dan TI 

 

4. Strategi Manajemen SI dan TI 

Strategi manajemen SI dan TI didapat dari hasil analisis solusi SI/TI: 

a. Memberikan tanggung jawab khusus kepada satu unit kerja yang 

menangani masalah TI, seperti administrator SI dan teknisi TI. Unit kerja 

ini berada di bawah Manajemen HRD/SDM dan Administrasi. Untuk 

usulan bagan struktur organisasi bisa dilihat pada gambar di bawah. 

 
Gambar 7. Usulan Struktur Organisasi Trukajaya 

b. Memastikan SDM yang ada memahami strategi dan program kegiatan 

yang dibuat. 

dan TI. 

6. Rotasi staff yang 
berpengalaman ke 

semua desa binaan. 

Data kepegawaian dan 
kompetensi pegawai. 

Meningkatkan 
kompetensi SDM 

dengan 

pemanfaatan SI 

dan TI. 

 SI Kepegawaian 
 

1.Perangkat PC 
2.Jaringan LAN 

7. Mengadakan sosialisasi 

dengan pihak luar 

berkaitan dengan usaha 

yayasan. 

Profil, visi misi dan 

tujuan yayasan, 

pencapaian kegiatan. 

Peningkatan 

jejaring dengan 

pemanfaatan SI 

dan TI. 

1. Website 

2. E-mail 

1.Perangkat PC 
2.Jaringan Internet 

8. Meningkatkan kualitas 

dan manajemen 

yayasan. 

Profil, visi misi dan 

tujuan yayasan, 

pencapaian kegiatan. 

Meningkatkan 

mutu manajemen 

yayasan dengan 

pemanfaatan SI 

dan TI. 

1. SI Kepegawaian 

2. SI Keuangan 

3. Website 

1.Perangkat PC 
2.Jaringan LAN 

3.Jaringan Internet 

9. Mengadakan sharing 

permasalahan dan solusi 
staff dalam lingkungan 

kerja. 

Data hasil diskusi staff. Meningkatkan 

kualitas pelayanan 
dengan 

pemanfaatan SI 

dan TI. 

1. Forum Diskusi 

2. Aplikasi 
Notulensi Rapat 

1.Perangkat PC 
2.Jaringan LAN 
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c. Kebijaksanaan dan program kerja yang diambil sesuai dengan tujuan 

yayasan dan kebutuhan informasi yang diperlukan. 

d. Menentukan stakeholder dari masing-masing aplikasi yang dibutuhkan 

saat ini. 

Kebutuhan SI Stakeholder 

Website Pegawai Trukajaya, Masyarakat desa binaan 

SI Kepegawaian Pegawai Trukajaya 

SI Keuangan Pegawai Trukajaya 

SI Perpustakaan Pegawai Trukajaya 

Aplikasi Notulensi Rapat Pegawai Trukajaya 

SI Laporan Program Pegawai Trukajaya 

Forum Diskusi Pegawai Trukajaya 

E-mail Pegawai Trukajaya 

SI Masyarakat Pegawai Trukajaya, Masyarakat desa binaan 
Tabel 6. Stakeholder SI 

 

Gap Analisis 

 Gap Analisis merupakan sebuah hasil analisa yang menunjukkan 

perbandingan antara SI yang sudah ada saat ini dan SI yang dibutuhkan yayasan 

Trukajaya di masa yang akan datang. 

 

SI yang sudah 

ada saat ini 

Kebutuhan SI Gap Analysis 

Dihapus Diupgrade Buat 

Baru 

Website Website     

SI Kepegawaian SI Kepegawaian     

SI Keuangan SI Keuangan     

SI Perpustakaan SI Perpustakaan     

Aplikasi 

Notulensi Rapat 

Aplikasi 

Notulensi Rapat 

    

 SI Laporan 

Program 

    

Forum Diskusi Forum Diskusi     

E-mail E-mail     

 SI Masyarakat     
Tabel 7. Gap Analisis 

 

Usulan Aplikasi di Masa Depan  

 Usulan aplikasi di masa depan ini disusun untuk 3 tahun ke depan. Usulan 

ini adalah bagian yang ingin dicapai dari perencanaan strategis SI. Usulan ini 

bersumber dari hasil pemetaan CSF dan solusi SI/ TI yayasan dengan hasil 

pemetaan akhir menggunakan McFarlan Strategic Grid. 

a. Strategic 

 Aplikasi Notulensi Rapat diperlukan sebagai media penyimpanan hasil rapat 

secara digital. Terdapat pembagian hak akses dalam aplikasi ini, sehingga hak 
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akses staff dengan pimpinan akan berbeda. Aplikasi ini memudahkan melihat 

hasil rapat dan pemisahan hasil rapat. 

 Forum Diskusi digunakan untuk tukar informasi dan sharing pengalaman, 

memberikan saran dan kritik antar staff. 

b. High Potential 

 SI Masyarakat diperlukan untuk pencatatan situasi dan dinamika masyarakat 

desa binaan, misalnya pencatatan fluktuasi harga ternak gaduhan dan harga 

sayuran organik dalam satu tahun. Dalam SI Masyarakat ini juga bisa 

memanfaatkan teknologi media sosial yang sedang menjadi trend saat ini, 

misalnya facebook dan twitter. 

c. Key Operational 

 SI Kepegawaian diperlukan untuk memproses data, kompetensi dan profil staff 

di dalam yayasan.  

 SI Keuangan diperlukan untuk pencatatan aktivitas yayasan keuangan 

manajemen dan staff, untuk mencatat hasil pengelolaan dana dari donor yang 

telah digunakan sebagai pendanaan program kegiatan, dan selain itu bisa 

digunakan auditor dalam audit funding. 

 SI Laporan Program diperlukan untuk mencatat data program kegiatan yang 

telah dilaksanakan agar bisa dilaksanakan evaluasi dan inovasi program 

kegiatan baru yang berguna bagi desa binaan.  

d. Support 

 E-mail dibutuhkan untuk media saling tukar informasi dan data antar staff. 

 SI Perpustakaan digunakan untuk pencatatan aktivitas perpustakaan, misalnya 

berapa jumlah buku yang tersedia dan buku yang dipinjam. 

 Website Yayasan Trukajaya bisa digunakan sebagai sarana promosi dan 

pemaparan profil, visi, misi serta tujuan yayasan. 

STRATEGIC HIGH POTENTIAL 

Aplikasi Notulensi Rapat 

Forum Diskusi 

SI. Masyarakat 

 

SI. Kepegawaian 

SI. Keuangan 

SI. Laporan Program 

E-mail 

SI. Perpustakaan 

Website  

KEY OPERATIONAL SUPPORT 
Tabel 8. Usulan McFarlan Strategic Grid 

 

Dari tabel McFarlan Strategic Grid di atas bisa dilihat usulan aplikasi dan 

SI yang berguna bagi Yayasan Trukajaya di masa yang akan datang. 

Gambaran Blue Print Aplikasi 

Blue Print Aplikasi digunakan untuk mengetahui kaitan antara kerja antar 

aplikasi dalam Sistem Informasi sehingga bisa diperoleh satu Sistem Informasi 

yang terintegrasi. 
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Gambar 8. Gambaran Blueprint Aplikasi 

 

Kebutuhan SI Keterkaitan 

Aplikasi 

Keterangan 

Website 1. Forum 

Diskusi 

2. E-mail 

1. Forum Diskusi sebagai media tukar 

informasi dan sharing pengalaman bisa 

dimasukkan ke dalam website 

2. E-mail sebagai media komunikasi bisa 

dijadikan satu domain dengan website 

SI Kepegawaian 1. SI Keuangan 1. SI Kepegawaian yang berisi profil 

karyawan berkaitan dengan SI 

Keuangan yang berisi pencatatan 

aktifitas keuangan yayasan & 

karyawan. 

SI Keuangan 1. SI Laporan 

Program 

2. SI 

Kepegawaian 

1. SI Keuangan yang berisi pencatatan 

aktifitas keuangan yayasan & 

karyawan berkaitan dengan SI 

Laporan Program sebagai pencatatan 

data program kegiatan. 

2. SI Kepegawaian yang berisi profil 

karyawan berkaitan dengan SI 

Keuangan yang berisi pencatatan 

aktifitas keuangan yayasan & 

karyawan. 
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SI Perpustakaan 1.Forum Diskusi 1. Forum diskusi sebagai tempat diskusi  

dan sharing informasi  antar staff 

berkaitan dengan SI Perpustakaan.  

Aplikasi 

Notulensi Rapat 

1.Forum Diskusi 

 

1.Aplikasi Notulensi Rapat sebagai 

tempat menyimpan hasil rapat secara 

digital berkaitan dengan forum 

diskusi. 

SI Laporan 

Program 

1. SI Keuangan 

2. SI 

Masyarakat 

1. SI Keuangan yang berisi pencatatan 

aktifitas keuangan yayasan & 

karyawan berkaitan dengan SI 

Laporan Program sebagai pencatatan 

data program kegiatan. 

2. SI Masyarakat sebagai media 

pencatatan situasi dan dinamika 

masyarakat binaan berkaitan dengan 

SI Laporan Program sebagai 

pencatatan program kegiatan. 

Forum Diskusi 1. Website 1. Forum Diskusi bisa dimasukkan dalam 

website. 

E-mail 1. Website 1. E-mail sebagai media komunikasi bisa 

dijadikan satu domain dengan website 

SI Masyarakat 1. SI Laporan 

Program 

2. Website 

1. SI Masyarakat sebagai media 

pencatatan situasi dan dinamika 

masyarakat binaan berkaitan dengan 

SI Laporan Program sebagai 

pencatatan program kegiatan. 

2. SI Masyarakat bisa memanfaatkan 

media sosial dalam website, seperti 

facebook dan twitter 

 
Tabel 9. Gambaran Blueprint Aplikasi 

 

Rencana Pengembangan Sistem Informasi 

 Rencana Pengembangan Sistem Informasi menjelaskan tentang urutan 

pengembangan aplikasi yang menyesuaikan dengan usulan aplikasi dalam tabel 

McFarlan Strategic Grid. 

 

Kebutuhan SI 
Rencana Pengembangan SI 

Tahun I Tahun II Tahun III 

Website    

SI Kepegawaian    

SI Keuangan    

SI Perpustakaan    

Aplikasi Notulensi Rapat    

SI Laporan Program    

Forum Diskusi    
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E-mail    

SI Masyarakat    
Tabel 10. Rencana Pengembangan SI 

 

5. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa penelitian perencanaan strategis menggunakan framework 

Ward and Peppard dapat menghasilkan peta kondisi internal yayasan, sehingga 

bisa diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki Yayasan 

Trukajaya. Aktivitas pendukung dan aktivitas utama organisasi saat ini telah 

berjalan dengan baik, dapat dijelaskan pada tabel value chain. 

 Dari hasil analisis lingkungan SI dan TI internal dapat diketahui 

penggunaan beberapa program SI dan TI sudah berjalan dengan baik ,tetapi tetap 

membutuhkan pengembangan SI yang lebih lengkap. Strategi yayasan telah 

dipetakan ke dalam Critical Success Factors (CSF), dan dari CFS telah dipetakan 

ke dalam solusi-solusi SI dan TI. Berdasarkan solusi-solusi SI dan TI maka dapat 

dipetakan usulan-usulan solusi ke dalam usulan aplikasi McFarlan yang bisa 

digunakan yayasan di masa mendatang. 
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