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ABSTRACT 

Simplicity-minded management is a strategy to better describe information 
technology management complexity within an organization. Application 
of Simplicity-minded management strategy to the information technology 
management of an organization includes goal simplification, organi
zational structure simplification, information technology simplification, 
business and governance processes rules enforcement, and habitual 
simplifications. By simplifying information technology complexity within 
an organization, information technology as one of key part in value 
creation in an organization will be leveraged. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi dalam suatu organisasi tidak lepas dari per
kembangan proses bisnis organisasi. Semakin besar suatu organisasi dan semakin 
tingginya tuntutan lingkungan organisasi mendorong perubahan dalam organisasi. 
Perubahan dalam organisasi dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh seluruh 
komponen yang ada dalam organisas'i. Dukungan tersebut seringkali tidak selalu mulus 
bahkan seringkali menimbulkan suatu permasalahan baru dalam organisasi. Permasalahan 
yang muncul, dalam banyak hal akan menggeser nilai-nilai awal (nilai-nilai idealis) 
yang telah dibangun oleh pendiri organisasi. Pergeseran nilai-nilai tersebut dapat 
berdampak pada peningkatan maupun penurunan nilai organisasi. 

Salah· satu efek samping dari perubahan tersebut adalah semakin kompleknya 
pengelolaan yang ada di dalam organisasi. Penyebab kompleksitas dapat dikelompokan 
dalam empat kategori, yaitu structural mitosis, product proliferation, process evolution, 
dan managerial habits (Ashkenas, 2007: 102). Kompleksitas yang muncul tidak hanya 
dalam hal pengelolaan kelembagaan, tetapi juga dalam hal pelaksanaan dari kegiatan
kegiatan utama maupun pendukung organisasi. Pengelolaan teknologi informasi yang 
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digunakan oleh organisasi sebagai salah satu kegiatan pendukung pengelolaan 
organisasi juga terkena darnpaknya. 

Teknologi informasi dapat menjadi salah satu pendukung peningkatan nilai di 
dalam organisasi. I:alam rantai nilai yang dikembangkan oleh Porter, teknologi informasi 
merupakan infras1 ruktur yang menjadi bagian dari ak:tivitas pendukung bisnis. 
Teknologi informasi dan pengembangannya dimaksudkan untuk meningkatkan nilai 
produk dan proses bisnis. Penggunaan teknologi dalam proses bisnis bukan lagi sebagai 
sesuatu yang baru dan sulit dijangkau. Permasalahannya adalah seringkali pengelola 
organisasi justru memiliki pandangan yang tidak tepat dalam penggunaan teknologi 
informasi dalam organisasi. Sebagai contoh, seringkali pengelola bisnis terlalu reaktif 
terhadap perubahan dan mengambil keputusan untuk: mengadopsi teknologi infonnasi 
tanpa pemahaman yang cukup mengenai pemanfaatannya. Selain itu, pengelola hanya 
bertindak dalam proses perolehanJacquisition saja, tetapi tidak mempersiapkan SDM, 
dan perawatan dengan baik. Akibatnya, biaya yang telah dikeluarkan untuk adopsi 
teknologi informasi melonjak secara signifikan tetapi tidak diik.uti dengan pemanfaatan 
yang optimal. Dalam hal tersebut, teknologi informasi hanya akan manambah cost bagi 
organisasi tetapi tidak mampu menciptakan ataupun meningkatkan benefit bagi 
organisasi. Pemilihan dan penggunaan teknologi informasi yang sia-sia seperti inilah 
yang dapat memicu kompleksitas teknologi informasi di organisasi. Oleh sebab itu 
strategi pengelolaan teknologi informasi diperlukan oleh setiap organisasi yang mulai 
menggunakan teknologi informasi sebagai bagian dari kegiatan pendukung organisasi. 
Menurut Luthans, penggunaan teknologi informasi yang perlu dikelola oleh suatu 
organisasi meliputi connectivity, storage, locators, learning vehicles, dan pengembangan 
teknologi terbaru (Luthans, 2002:44). 

Pengelolaan teknologi informasi yang tidak jelas dapat menimbulkan semakin 
banyak masalah organisasi yang muncul. Teknologi informasi di sini tidak hanya dalam 
hal perangkat keras, tetapi juga dalam hal perangkat lunak, brainware, dan arsitektur
nya. Ketidak:tepatan strategi pengelolaan teknologi informasi seringkali tidak disadari 
secara langsung oleh organisasi. Umurnnya kondisi ini baru dipahami ketika 
pembengkakan total cost of ownership untuk teknologi informasi men\ngkat tanpa 
diik:uti benefit yang sepadan, informasi yang tersebar, kelembagaan teknologi informasi 
menjadi idola yang tidak jelas, dan penekanan mempertinggi spesifikasi teknologi 
infonnasi tanpa arahan yang j elas. 

Pengembangan kerangka konseptual ini bertujuan untuk menyediakan wacana 
baru dalam pen$elolaan teknologi informasi suatu organisasi. Selain itu daat juga 
digunakan uritu.!Cmengatasi masalah kompleksitas pengelolaan teknologi informasi. 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Strategi pengelolaan teknologi informasi tidak lepas dari strategi organisasi. Strategi 
organisasi harus menjadi panduan yang jelas dalam penentuan strategi pengelolaan 
teknologi infomasi untuk mengidentifikasi kebutuhan organisasi yang membutuhkan 
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dukungan dari teknologi informasi sehingga pada akhirnya hasil dari penerapan strategi 
pengelolaan teknologi informasi mampu membantu pengelola organisasi mencapai 
strategi organisasi (gam bar 1 ). 

Penentuan strategi tidaklah harus yang muluk-muluk dan tidak realistis untuk: 
diJakukar1 oleh organisasi. Strategi yang baik haruslah berpandangan ke depan, dapat 
dan muUah diterapkan. Mengurai sesuatu dengan lebih sederhana akan lebih mudah 
dipaharni oleh banyak pihak: dan memudahkan untuk melihat apa yang harus dikejar. 

Menjacti panduan 
identifikasi kebutuhan 

Membantu bagaimana 
strategi organisasi 

dapat cticapai 

Str~tegi 
Teknologi 
Informasi , 

i 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

SIMPLICITY-MINDED MANAGEMENT 

12030472 

( 

Simplicity
Mirukd 

Management ) 
\__ ___ ____; 

Kompleksitas merupakan akumulasi yang muncul sebagai efek samping dari 
perubahan. Penyederhanaan merupakan salah satu kunci untuk mengurai kompleksitas 
tersebut. Dalam konsep penyederhanaan, manaj em en harus tetap memiliki pandangan 
ke depan bukan hanya penyelesaian sesaat. Untuk mengurai kompleksitas dengan konsep 
penyederhanaan terdapat beberapa hal yang hams diperhatikan, pertama penyederhanaan 
menjadi tujuan bukan hanya niat, kedua penyederhanaan struktur organisasi, ketiga 
pemangkasan dan penyederhanaan produk, keempat pendisiplinan proses bisnis dan tata 
pamong, dan kelima pembiasaan melakukan hal-hal kecil yang positif. 

Penyederhanaan menjadi tujuan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai 
tujuan organisasi tercermin dari strategi-strategi organisasi yang dilakukan secara 
konkrit bukan hanya niat saja yang tidak pernah diwujudkan. Selain itu, pihak 
manajemen diharapkan menyusun target yang bertujuan untuk mengurangi kompleksitas 
dan menciptakan insentif kinerja sebagai kompensasi penerapan penyederhanaan. 
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Dalam menyusun target harus terukur dan jelas, sehingga tidak menimbulkan ambigu 
ketika evaluasi dilakukan untuk menyusun target berikutnya dalam pencapaian strategi. 

Penyederhanaan struktur organisasi. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyeder
hanakan struktur organisasi t~dalah mengurangi tingkatan dan sekat-sekat dalam struktur 
organisasi. Hal ini dapat di lakukan dengan cara menggabungkan fungsi-fungsi yang 
sama, namun pengendalian semakin ditingkatkan. Dampak yang perlu dicennati adalah 
kemungkinan resistant to change dan personal conflict dalam penggabungan fungsi. 
Oleh sebab itu perlu diiringi dengan sosialisasi dan koordinasi yang tepat. 

Pemangkasan dan penyederhanaan produk. Perusahaan harus memiliki informasi 
yang cukup untuk menentukan prioritas produk yang harus menjadi perhatian utama. 
Selain itu produk yang menjadi prioritas haruslah yang memberi nilai tinggi bagi 
perusahaan. Produk-produk yang tidak memberi nilai lebih bagi perusahaan dapat 
dihapuskan. Sehingga apa yang diupayakan oleh perusahaan mampu mendongkrak nilai 
perusahaan. 

Pendisiplinan proses bisnis dan tata pamong. Kedisiplinan, konsistensi dan 
komitmen menjadi kunci seluruh perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik. Ketiga 
sikap tersebut tidak hanya berlaku bagi tingkat tertentu saja, tetapi berlaku bagi semua 
tingkatan manajemen yang ada di perusahaan. Ketiga hal tersebut mutlak dilakukan 
bersamaan karena jika tidak, penyederhanaan yang direncanakan akan sulit diwujudkan. 

Pembiasaan melakukan hal-hal kecil yang positif. Dalam menjalankan kedisiplinan, 
konsistensi, dan komitmen harus dimulai dengan melakukan pembiasaan melakukan 
hal-hal kecil yang positif, misalnya mengurangi kebiasaan bergosip di kantor, mengelola 
waktu rapat dengan efisien, selalu menggunakan fasilitas sesuai dengan yang harus 
dilakukan, membiasakan selalu logout ketika menggunakan email, dan mengembalikan 
sesuatu pada tempatnya. Segala sesuatu yang terlihat sebagai pekerjaan kecil tetapi 
dilakukan dengan benar dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai. 

STRA TEGI PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI 

Menurut White dan Bruton (White dan Bruton, 2007: 18), pengelolaan teknologi 
infonnasi didefinisikan the linking of different disciplines to plan, develop, implement, 
monitor, and control technological capabilities to shape and accomplish the strategic 
objectives of an organization. Definisi tersebut sangat jelas menekankan hal evaluasi 
dan pengawasan dalam pengelolaan teknologi informasi sangat dibutuhkan. Pengelolaan 
teknologi infarmqrsi harus dilakukan dari diperoleh, dimiliki, sampai dengan dibuang/ 
dihancurkan/ dihapuskan. 
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Simplified management untuk teknologi informasi didefinisikan TechRepublic sebagai: 

a don't-miss opportunity for anyone who wants to automate day-to-day IT 
management tasks and improve their IT team 's, and ultimately their organization 's 
productivity and success. 

(http://webcasts. techrepublic.com.com/abstract.aspx?docid=357561) 



Sebelum menentukan strategi untuk pengelolaan teknologi informasi, organisasi 
perlu melakukan beberapa hal yaitu: 

I. Complexity Quotient 

Complexity Quotient berisi daftar pertanyaan untuk mendefinisikan kompleksitas 
teknologi info masi dalam organisasi. Hal ini untuk menjawab apakah kondisi 
teknologi informasi dalam organisasi sudah mencapai kompleks atau tidak. Hasil 
dari complexity quotient ini akan memetakan tingkat kompleksitas, apakah pada 
tingkatan normal, mulai kompleks (creeping complexity), atau terlalu kompleks (too 
much complexity). Jika memang diketahui kondisinya kompleks (creeping complexity 
dan too much complexity) mak:a organisasi dapat melakukan strategy audit sebelum 
memutuskan untuk penyederhanaan (simplicity-minded management). Sedangkan 
apabila kondisinya normal, organisasi dapat melanjutkan strategi yang ada dan 
mengevaluasinya secara rutin. 

Untuk mengukur complexity quotient, variabel pengukurannya meliputi struktur 
organisasi, teknologi infonnasi yang digunakan dan pendanaannya, perubahan 
proses bisnis, dan perilakll pemakai teknologi informasi. 

2. Strategy Audit 

Strategy audit merupakan tindakan evaluasi atas posisi teknologi informasi terhadap 
operasi utama organisasi (Parker, 1988: 26). Hal ini untuk menjawab apakah 
teknologi informasi merupakan sumber daya utama organisasi (dominan) atau tidak 
(tidak dominan). Kondisi dominan artinya organisasi dalam menjalankan operasional 
usahanya sangat tergantung pada teknologi infonnasi. Jika memang kondisinya 
dominan, organisasi dapat melakukan simplicity-minded management atas komplek
sitasnya. Namun apabila kondisinya tidak dominan, maka organisasi dapat melakukan 
evaluasi atas strategi yang selama ini dipakai. 

Kerangka konseptual simplicity-minded management untuk strategi pengelolaan 
teknologi informasi dapat dilihat pada gambar 2. Untuk melakukan strategi pengelolaan 
teknologi informasi menggunakan simplicity-minded management, pihak manajemen 
dapat membangun strategi yang mengatasi structural mitosis, information technology 
proliferation, process evolution, dan managerial habits. 
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~ PRE SIMPLICITY -MINDED MANAGEMENT J 
~-----------~-------- ------·-

~ IT STRATEGY AUDIT > 
'------~ 

r· SIMPLICITY ·MINDED MANAGEMENT FOR IT J 
c __________ K_A_~ __ ru ___________ :; 

STRUCTURAl. MITOSIS 

TTNDI<KAN ) 

[_;/ CR.I!l!.P!NG 
~ COMPLEXITY 

~~~~. 
I 

NON 
OOMIN.ANT 

OOMlNANT 

• Pcnyederbanaan sebagai tujuan 
• Pcnyederl!anaan struktur organisasi 

pcmgelolaan Tl 
• Penyederhanaan Tl 
• Pcndisiplinan tata lc.elola Tl 

Pembiasa!Ul melal:ulc.an hal-hal kecil 
yang positif da!am menggunakan Tl 

Gambar 2. Kerangka Konseptual Simplicity-A.linded Management - TI 

Structural Mitosis 

Masalah llompleksitas yang pertama adalah terlalu banyaknya layer dalam 
pengorganisasian teknologi informasi. Hal ini kemungkinan disebabkan banyaknya 
tingkatan dalam struktur organisasi. Masalah ini mengakibatkan komunikasi antar 
tingkatan meningkat, rentang kendali yang terbatas dan kesulitan koordinasi dalam 
pelaksanaan tugas. Pengorganisasian teknologi informasi umumnya terdiri dari Database 
administrator, System analyst, Network specialist, Programmer, dan Operator. Permasalahan 
yang muncul adalah ketidakjelasan job description dalam pengorganisasian tersebut 
yang menambah kompleksitas yang ada dan tidak semua organisasi memahami dengan 
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baik fungsi-fungsi keberadaan mereka., yang pada akhimya justru menambah kompleksitas 
masalah pengelolaan teknologi infonnasi. 

' 
Strategi simplicity yang bisa dilakukan adalah dengan pemikiran untuk: perubahan 

desain struktur organisasi dapat menjadi solusi. Menurut ISACA dalam CISA Review 
manual (2007: 94), struktur crganisasi untuk teknologi infonnasi (departemen teknologi 
informasi) dapat disusun sesuai dengan fungsi·fungsi utama teknologi informasi yaitu 
Risk management, Applicatiom, Data, Technical Support, User Support, dan Operatiom. 
Pemilihan fungsi-fungsi pengorganisasian tersebut tentunya disesuaikan dengan kondisi 
organisasi itu sendiri. Ada kemungkinan beberapa fungsi bisa digabung menjadi satu 
jika fungsi-fungsi tersebut dianggap memiliki ruang lingkuplcakupan yang sama. 
Dengan pendekatan ini, level dan layer dalam pengorganisasian teknologi informasi 
dapat dikurangi, sekaligus rentang kendali dapat ditingkatkan dan struktur organisasi 
menjadi lebih terintegrasi karena adanya konsolidasi fungsi yang terpadu. Solusi yang 
lain adalah outsourcing. 

Information Technology Proliferation 

Masalah kompleksitas yang kedua adalah tawaran teknologi informasi yang 
menumpuk pada jenis yang sama. Setiap penambahan teknologi informasi yang 
digunakan organisasi, artinya semakin banyak sumber daya yang harus dikelola dan 
dirawat oleh organisasi teknologi informasi. Jika organisasi tidak memiliki master plan 
dan sumber daya manusia yang memadai, maka kompleksitas yang menimbulkan 
dampak negatif akan teljadi. Pada akhirnya permasalah teknologi informasi juga akan 
mempengaruhi proses bisnis organisasi. 

Strategi simplicity yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan information 
technology marketplace ( organisasi memilih teknologi informasi yang mendukung 
strategi bisnis dan tidak menambah kerumitan baru dalam organisasi yang berdampak 
negatif) meliputi information technology scope, systemic competencies dan information 
technology governance. Information technology scope merupakan teknologi informasi 
tertentu (contoh electronik imaging, LAN. WAN, expert system, dan robotic) yang 
mendukung strategi bisnis sekarang dan yang akan datang. Systemic competencies 
merupakan atribut teknologi informasi yang berkontribusi secara positif untuk 
menciptakan strategi bisnis baru atau menjadikan strategi bisnis yang ada lebih baik 
(contoh system reability, cost-performance levels, interconnectivity, flexibility). Sedangkan 
information technology governance adalah pemilihan dan penggunaan mekanisme untuk 
mencapai k9mpetensi teknologi informasi (Henderson, 1999:474). 

Process Evolution 

Masalah kompleksitas teknologi informasi yang ketiga adalah process evolution, 
dimana sebuah organisasi sering ditawarkan begitu banyak teknologi yang tentunya 
dengan promosi dikatakan yang terbaik, tercanggih dan sebutan yang lain. Padahal untuk 
memilih dan menggunakan sebuah teknologi, sebuah organisasi harus menyesuaikannya 
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dengan kebutuhan, kapabilitas, keuangan, dan kesiapan SDM, sehingga organisasi perlu 
melakukan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan keterkinian teknologi tersebut dan 
dengan kondisi internal maupun eksternal organisasi. Selain itu, penyesuaian-penyesuaiaan 
tersebut membuat bebempa proses bisnis menjadi terhambat dan menimbulkan inefficieru,y. 
Dengan demikian teknologi informasi tersebu _ justru meningkatkan kompleksitas 
organisasi. 

Strategi simplicity yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun roadmap yang 
menjadi patokan setiap pemilihan dan penggunaan teknologi informasi. Dengan roadmap 
ini pula pemetaan teknologi informasi dapat selalu dipantau dan disesuaikan dengan 
manajemen di daiam organisasi, dengan harapan efektifitas dan efisiensi proses bisnis 
tercapai dan mengalami peningkatan nilai. Hal ini dapat pula menghindari adopsi 
teknologi yang tidak tepat. Oleh karena dibutuhkan suatu kedisiptinan, konsistensi, dan 
komitmen dalam melaksanakan roadmap tersebut supaya sejalan dengan bisnis proses 
perusahaan dan menggerakkan seluruh karyawan. Sehingga roadmap akan berfungsi 
sebagai tata pamong teknologi inforrnasi bagi perusahaanjangka panjang. 

1Wanagerial habits 

Masalah kompleksitas teknologi informasi yang keempat adalah managerial 
habits, dimana kebiasaan yang menjadi budaya organisasi dan budaya personal akan 
mempengaruhi resistansi organisasi dan personal dalam pemilihan dan penggunaan 
teknologi informasi. Misalnya adanya teknologi yang baru. Karena sudah terbiasa 
menggunakan teknologi yang lama, mereka merasa tidak dapat bekeija optimal tanpa 
fasilitas teknologi yang lama, sehingga ada resistensi terhadap perubahan. Contoh yang 
lain adalah penggunaan email. Karena sudah terbiasa berkomunikasi tanpa face-toface, 
mereka cenderung mengabaikan etika berkomunikasi yang baik, sehingga ada penurunan 
moral. 

Strategi simplicUy yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan audit terhadap 
budaya organisasi dan personal yang ada untuk memperoleh jawaban budaya apa yang 
dominan!tidak dan budaya apa yang kuat/tidak Sehingga organisasi dapat melakukan 
manajemen perubahan (change management) tepat pada sasaran. Hal ini memerlukan 
change agent yang tepat. 

Kasus perusahaan Con Agra dan Bank Shinsei menunjukkan peranan simplicity 
management dalam mengatasi masalah kompeleksitas organisasi. Perusahaan ConAgra 
bergerak di. bidang makanan pesanan di Amerika Utara pada tahun 2005 telah 
menerapkan simplicity management untuk mengatasi masalah kompleksitas manajemen 
strategis. Mereka melakukan penyederhanaan tujuan organisasi, struktur organisasi, 
strategi bisnis dan kebutuhan pasar, audit pasar, pengurangan proses yang tidak efisien, 
menyusun standard system pelaporan dan manajemen perubahan perilaku. Adapula 
Bank Shinsei di Jepang, pada tahun 2004 - 2006, melakukan penyederhanaan 
kompleksitas teknologi informasi yaitu fokus pada tujuan bisnis bukan pada lingkungan 
bisnis. Selain ilu, para manajer diharuskan memaharni teknologi yang cuk.-up, perencanaan 

18 



bisnis harus fokus pada masalah local tanpa mengabaikan masalah global, serta 
menumbuhkan motivasi keija dengan adanya catchy slogan. 

' 

SIMP ULAN 

Simplicity-minded management merupak:an salah satu strategi untuk mengurai 
kompleksitas yang tejadi dalam pengelolaan teknologi infonnasi dalam suatu organisasL 
Untuk menentukan strategi pengelolaan teknologi informasi menggunakan konsep 
simplicity-minded management, manajemen organisasi harus melakukan pemetaan 
komplexitas dan audit strategi untuk penggunaan teknologi infonnasi dalam organisasi. 
Jika hasilnya adalah pengelolaan teknologi informasinya dalam tahap cuk:up dan terlalu 
komplek, serta penggunaan teknologi infom1asi menjadi sumber daya utamaldominan, 
maka simplicity-minded management untuk strategi pengelolaan teknologi infonnasi 
mulai diterapkan. 

Strategi pengelolaan teknologi informasi dengan konsep simplicity meliputi 
menjadikan penyederhanaan sebagai tujuan, penyederhanaan struktur organisasi pengelolaan 
teknologi informasi, penyederhanaan teknologi infonnasi, pendisiplinan tata kelola, dan 
pembiasaan melakukan hal-hal kecil yang positif berkaitan dengan penggunaan 
teknologi informasi. Untuk menerapkan hal tersebut membutuhkan keija keras dan 
waktu oleh sebab itu kedisiplinan, konsistensi, dan komitmen menjadi hal yang mutlak 
dilakukan oleh seluruh jajaran organisasi tanpa kecuali, dan memilih change agent yang 
tepat untuk mengelola penerapan strategi tersebut. 

Dengan meminimalkan kompleksitas pengelolaan teknologi infonnasi, maka teknologi 
infonnasi tersebut dapat herfungsi dengan baik sebagai infrastruktur proses bisnis. 
Dengan demikian, teknologi informasi sebagai bagian dari rantai nilai dala_rn organisasi 
akan memberikan kontribusi yang mendukung nilai tambah organisasi. 
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