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Abstract-The number of companies investing in the field of property creates a very tight competition among
them to get customers (tenants) who want to occupy the units owned. This of course requires a strategy to
survive and compete, currently informasi is the main thing to be able to win the competition, then the
presentation of information quickly and accurately would require System Information (SI) which is supported by
the infrastructure of Information Technology (IT) that qualified . for it required a strategic planning for
Information Systems and Information Technology (PSSI) in supporting the company's business activities in order
to become aligned. The method used in this study is strategic planning model version of the Ward and Peppard
using SWOT analysis (strength, weakness, oppurtunities, threat) as a formula to produce a strategy in winning
the competition. The results of this study is to build sms gateway-based technology to produce fast and accurate
information.
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1.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan pasar properti di Indonesia khususnya
kota Jakarta sangat menjanjikan dan potensial karena
adanya keluhan dari sebagian masyarakat yang tinggal
di Jakarta tentang sulitnya untuk mencari waktu yang
efektif antara jarak tempat tinggal dan tempat kerja,
dan sebagainya. Kemacetan yang terjadi dikota Jakarta
menjadikan permasalahan tersendiri karena banyaknya
waktu yang terbuang dijalan sehingga banyak
membuang biaya. Beberapa perusahaan besar yang
berbisnis pada sektor properti diantaranya adalah
Agung Podomoro Group, dan Summarecon, lalu
Adapun identifikasi masalah yang ada pada
perusahaan, adalah:
1. Tidak selarasnya SI/TI yang ada dengan tujuan
perusahaan.
3. Rendahnya kualitas informasi yang dihasilkan
sehingga
manajemen
kesulitan
didalam
mengambil suatu keputusan.
Berdasarkan pemaparan diatas maka rumusan masalah
pada penelitian ini adalah “Bagaimana usulan
perencanaan strategis SI/TI yang dapat menunjang
kegiatan bisnis perusahaan?
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Mengetahui lingkungan internal dan eksternal
perusahaan yaitu: kekuatan, kelemahan, peluang,
dan ancaman.
2. Mengetahui kondisi Teknologi Informasi (TI)
saat ini.
3. Menghasilkan ouput berupa usulan perencanaan
strategik SI/TI yang dapat menunjang bisnis
perusahaan.
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bagaimana
agar
perusahaan
PT.
Bumimas
Megahprima dapat tetap berkompetisi dengan mereka.
Jawabnya adalah Bumimas Megahprima harus
mempunyai nilai keunggulan kompetitif dibandingkan
dengan perusahaan pesaing agar dapat tetap bertahan
didalam bisnis ini.
Untuk
mendapatkan
keunggulan
Kompetitif
(competitive
advent)
perusahaan
Bumimas
Megahprima harus mempunyai sistem informasi yang
dapat menunjang proses bisnis perusahaan yang
didukung oleh infrastruktur Teknologi Informasi(TI)
yang mumpuni.
2.

Investasi pada TI belum mencukupi.

2. STUDI PUSTAKA
2.1. Informasi dan Sisitem Informasi
Informasi adalah data yang telah diolah menjadi
sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan
bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau
mendatang [1] .
Kemampuan-kemampuan ini mendukung sasaran
bisnis yang mencakup:
a. Peningkatan produktitivitas.
b. Pengurangan biaya.
c. Peningkatan pengambilan keputusan.
d. Peningkatan layanan ke pelanggan.
e. Pengembangan aplikasi-aplikasi strategis yang
baru.

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2012

Sistem informasi memberikan nilai tambah terhadap
proses, produksi, kualitas, manajemen, pengambilan
keputusan, dan pemecahan masalah serta keunggulan
kompetitif yang tentu saja sangat berguna bagi
kegiatan bisnis [2].
Beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan bisnis
menjadi semakin rumit sekarang ini [2] adalah:
1. Pengaruh ekonomi internasional dan persaingan
dunia. Perbedaan harga atau kurs mata uang
mendorong pembeli melakukan transaksi tidak
terbatas pada tempat ia berada, tetapi juga
merambah ke lokasi lain yang menawarkan harga
yang lebih murah.
2. Perkembangan
teknologi.
Perkembangan
teknologi yang begitu pesat sangat berpengaruh
terhadap bisnis. Perusahaan yang tidak
menerapkan teknologi menjadi kalah bersaing,
contohnya pada pasar-pasar swalayan telah
menerapkan penggunaan komputer untuk
meningkatkan kepuasan pelanggan karena proses
pembayaran dapat dipercepat dan data penjualan
terhadap barang yag dibeli tercetak dalam struk
pembayaran.
3. Batas waktu yang semakin singkat. Dengan
kemajuan teknologi, kegiatan bisnis menuntut
waktu yang semakin singkat. Jika suatu kegiatan
bisnis dilakukan dalam waktu yang lama maka
pelanggan atau mitra bisnis menjadi tidak puas
dan memungkin untuk pindah ke tempat lain.
Ada empat peranan penting sistem informasi dalam
organisasi [2], yaitu:
a. Berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas.
b. Mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan
pengendalian dalam sebuah sistem.
c. Mengkoordinasikan subsistem-subsistem.
d. Mengintegrasikan subsistem-subsistem.
Teknologi informasi sering dikatakan dapat digunakan
untuk membentuk stategi untuk menuju keunggulan
kompetitif [2], antara lain:
1. Strategi biaya:
2. Strategi diferensiasi:
3. Strategi inovasi:
4. Strategi pertumbuhan:
5. Strategi aliansi:
Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan
utama dibuatkannya perencanaan strategis adalah agar
perusahaan dapat melihat secara obyektif kondisi-

kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan
dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal
[3].
2.2. Perencanaan Strategis
Perencanaan strategis merupakan penentuan sasaran
dimasa yang akan datang dari organisasi terhadap
ancaman dan peluang yang diketahui. Perencanaan
diperlukan untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan
organisasi yang akan memberikan keuntungan
sehingga organisasi dapat tetap bertahan dalam
persaingan yang makin ketat. Ada dua faktor yang
peru diketahui dalam perencanaan strategis yaitu
faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah
untuk mengidentifikasi terhadap kekuatan dan
kelemahan yang dimiliki organisasi, sedangkan faktor
eksternal adalah untuk mengidentifikasi terhadap
peluang dan ancaman dari organisasi.

2.3. Perencanaan Stratagi Sistem Informasi
Untuk mendapatkan keunggulan kompetitif maka
perusahaan harus dapat melakukan analisa strategis
untuk menemukan formula strategis apa yang harus
dilakukan. Menurut Thompson dan Strickland III
mendefinisikan manajemen strategik sebagai suatu
proses didalam pembuatan strategi, dimana prosesproses dari manajemen strategik [4] terdiri dari:
1) Analisis Lingkungan Luar.
2) Analisis Lingkungan Internal perusahaan.
3) Analisis Keunggulan kompetitif.
4) Membentuk visi dan misi bisnis.
5) Menentukan tujuan-tujuan.
6) Pengukiran strategi untuk mencapai tujuan.
7) Mengimplementasikan
dan
mengeksekusi
strategi.
8) Mengevaluasi kinerja dan melakukan perbaikanperbaikan koreksi terhadap visi dan arahan
jangka panjang.
Beberapa tools yang digunakan dalam perencanaan
strategis SI/TI, antara lain:
1. Analisa dengan menggunakan Value Chain
Analisa ini digunakan untuk memetakan seluruh
proses kerja yang terdapat dalam organisasi. Value
Chain digunakan untuk mengidentifikasi bisinis
internal dari organisasi. Gambar 1 merupakan diagram
analisa Value Chain.
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Gambar .1 Analisa Value Chain
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Aktivitas pada Value Chain dibagi dalam 2 jenis,
yaitu:
1) Primary activities yang terdiri dari:
Inbound logistics : aktivitas yang berhubungan
dengan penanganan material sebelum digunakan.
Operations : akivitas yang berhubungan dengan
pengolahan input menjadi output.
Outbound logistics : aktivitas yang dilakukan untuk
menyampaikan produk ke tangan konsumen.
Marketing and sales : aktivitas yang berhubungan
dengan pengarahan konsumen agar tertarik untuk
membeli produk.
Service : aktivitas yang mempertahankan atau
meningkatkan nilai dari produk.
2) Supported activities yang terdiri dari:
Procurement: berkaitan dengan proses perolehan
input/sumber
daya.
Human Resources Management: Pengaturan SDM
mulai dari perekrutan, kompensasi, sampai
pemberhentian.
Technological
Development:
pengembangan
peralatan, software, hardware, prosedur, didalam
transformasi produk dari input menjadi output.
Infrastructure:
terdiri
dari
departemendepartemen/fungsi-fungsi (akuntansi, keuangan,
perencanaan) yang melayani kebutuhan organisasi
dan mengikat bagian-bagiannya menjadi sebuah
kesatuan.
2.

Analisa
SWOT
(Strenght,
Weakness,
Oppurtunities, Threat) .
Analisa SWOT digunakan agar organisasi mampu
mengetahui terhadap kekuatan, kelemahan, peluang,
dan ancaman yang ada. Tujuan dibuatkannya analisa
SWOT ini agar organisasi mampu untuk
menemukan strategi yang perlu dilakukan agar
organisasi mampu meneruskan dan mempertahankan
kelangsungan hidupnya. Penjelasan terhadap

identifikasi dari analisa SWOT ini adalah sebagai
berikut:
1) Strenght: untuk mengidentifikasi kekuatankekuatan perusahaan dan kemampuankemampuan sumber-sumber dayanya.
2) Weakness: untuk mengidentifikasi kelemahankelemahan perusahaan dan kecacatan sumbersumber dayanya.
3) Oppurtunities:
untuk
mengidentifikasi
kesempatan-kesempatan pasar.
4) Threat: untuk mengidentifikasi ancamanancaman yang dihadapi oleh keuntungan masa
depan perusahaan.
2.4.

Metodelogi Perencanaan Strategi SI/TI
menurut Ward and Peppard
Untuk mendukung perencanaan strategis SI/TI maka
diperlukan keselarasan terhadap sasaran yang
menjadi tujuan organisasi [5]. Strategi SI/TI harus
menjadi landasan untuk mendukung pencapaian visi
dan misi organisasi, jika hal ini tercipta maka akan
menjadi keunggulan bersaing dari organisasi. Ward
dan Peppard memfokuskan sasaran menjadi alasan
mengapa harus dibuatkan perencanaan terhadap
strategi SI/TI.
Menurut Ward and Peppard perencanaan strategi
terdiri dari empat tahapan, yaitu:
1.
Analisis Lingkungan Bisnis internal dan
eksternal, analisis Lingkungan SI/TI internal
dan eksternal
2.
Proses strategi SI/TI
3.
Manajemen SI/TI yang menghasilkan tiga
strategi, yaitu strategi SI, strategi TI, dan
strategi Manajemen SI/TI
4.
Road Map (Implementasi)
Secara umum perencanaan strategis ini dapat dilihat
pada gambar 2 dibawah ini.
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Gambar 2. Perencanaan Strategis SI/TI versi Ward and Peppard
3.

METODE PENELITIAN
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Metodologi yang digunakan pada penelitian ini
adalah menggunakan model perencanaan strategis
SI/TI versi Ward dan Peppard yang terdiri dari 5
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tahapan yaitu analisa lingkuan bisnis (internal dan
eksternal), analisa lingkungan SI/TI (internal dan
eksternal), Penentuan strategi kebutuhan bisnis dan
SI/TI, Manajemen SI/TI dan Road Map . Dimana
langkah awal dalam penelitian ini dengan
mengumpulkan data yaitu data primer dan data
sekunder sebagai identifikasi terhadap perusahaan
mulai dari visi, misi dan tujuan. Data primer
dihasilkan setelah melakukan wawancara yang
mendalam, sedangkan data sekunder dihasilkan
setelah melakukan pengumpulan dokumen yang
dibutuhkan (analisa arsip).
4.

Adapun visi dan misi dari organisasi ini adalah:
Visi: Menjadikan apartemen bumimas sebagai
tempat hunian yang nyaman, aman dan
terjamin dalam suasana lingkungan yang
harmonis, baik antara penghuni maupun
dengan pihak pengelola.
Misi organisasi terdiri dari tiga, yaitu:
a. Memberikan pelayanan yang sesuai dengan
keinginan penghuni.
b.Memberikan sistem pengamanan yang
menjamin rasa aman penghuni.
c. Menciptakan lingkungan yang ada dan
bersahabat sehingga dapat memberikan
kenyamanan.
Tujuannya adalah Memberikan pelayanan yang
ramah, cepat, tepat dengan didukung oleh keahlian
serta terus menerus memperbaiki sistem mutu yang
ada merupakan komitmen kami, Hospitality,
Responsive, Accuracy & Skill.
Apartement Bumimas menawarkan 11 jenis unit
yang berbeda yang terdiri dari apartement dengan
satu kamar tidur hingga apatement dengan tiga lantai
yang cukup luas yang disebut penthouse. Model
bisnis yang ditawarkan adalah sewa jangka pendek
(mingguan atau bulanan) dan jangka panjang
(tahunan).
Struktur Oganisasi Perusahaan, terlihat pada gambar
3 dibawah ini:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini akan dimulai dari identifikasi
organisasi yang meliputi visi, misi, tujuan dan
struktur organisasi, identifikasi terhadap bisnis dan
SI/TI, dan formulasi strategi yang digunakan sebagai
output untuk mendapatkan keunggulan kompetitif.
4.1. Identifikasi Organisasi (Visi, Misi, dan
Tujuan)
PT. Bumimas Megahprima adalah sebuah
perusahaan yang bergerak di bidang properti
(sebagai salah satu pengembang apartemen) yang
berlokasi di Jakarta Selatan tepat beralamat di Jl.
Taronggong Raya No. 18 Cilandak. Mulai
beroperasi pada awal tahun 1997.
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Gambar 3. Struktur Organisasi PT. Bumimas Megahprima
4.2. Identifikasi Bisnis dan SI/TI
Identifkasi Bisinis dan SI/TI, meliputi empat tahapan,
diantaranya:
a. Analisis lingkungan luar bisnis
Analisis lingkungan luar ini dengan menggunakan
metode analisis dari Porter (five forces), yang
meliputi:
1) Ancaman pendatang baru
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Saat ini banyak organisasi/perusahaan baru yang
tumbuh untuk bersaing didalam bisnis properti, hal ini
dikarenakan makin banyaknya pelanggan yang ingin
mencari lokasi atau tempat yang strategis antara
kantor dan tempat tinggal khususnya bagi para
ekskutif muda. Salah satu pendatang barunya adalah
Kalibata City yang merupakan Group dari Agung
Podomoro. Produk yang ditawarkan adalah penjualan
apartement untuk dimiliki oleh masyarakat.
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2) Ancaman produk atau barang substitusi
Saat ini banyak perusahaan baru yang menawarkan
bukan hanya untuk penyewaan tetapi juga hak milik
terhadap unit yang ada. Artinya unit-unit yang ada
dalam apartement juga dijual untuk dimiliki secara
pribadi maupun organisasi.
3) Kekuatan menawar pelanggan
Pelanggan yang diistilahkan sebagai tenant
mempunyai banyak pilihan untuk menentukan dimana
mereka akan tinggal, sehingga hal ini perlu menjadi
prioritas utama organisasi dalam menentukan harga
penyewaan dikarenakan iklim bersaing yang cukup
tinggi. Harga yang kompetitif, fasilitas dan layanan
akan menjadi prioritas utama dari para tenant.

4) Kekuatan menawar pemasok
Banyak perusahaan baru yang melakukan investasi
pada bidang properti dengan modal besar
menimbulkan persaingan atau kompetisi yang cukup
tinggi, sehingga perusahaan dengan modal besar akan
dengan mudah memperluas jangkauannya dengan
mendirikan properti di sekitar Bumimas Megahprima.
b. Analisis lingkungan internal bisnis
Analsis internal bisnis dengan menggunakan value
chain untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan
informasi bisnis organisasi yang bersumber dari
aktifitas utama dan aktifitas pendukung, sehingga
menjadi keunggulan kompetitif. Gambar 4.
Merupakan analisis internal dari perusahaan.

Sumber Daya Manusia

Engineering
Keunggulan
Kompetitif

Security

HRD & GA

Marketing

Tenancy Relation

Housekeeping

Finance & Accounting

Gambar 4. Analisis Value Chain pada PT. Bumimas Megahprima
Sumber daya manusia (sdm) perusahaan terus berkembang, didalam perekrutannya Bumimas Megah Prima
selalu menerapkan kompetensi yang tinggi dan mampu untuk berkompetisi di bidangnya. Saat ini perusahaan
mempekerjakan kurang lebih 165 orang karyawan yang terbagi kedalam tujuh department, antara lain
engineering, tenancy relation, housekeeping,
perusahaan dan produk kepada nasabah,
marketing, security, HRD&GA, finance &
memudahkan bagian marketing didalam
accounting. Selain itu perusahan juga memiliki
melakukan pendataan tenant kedalam database
tenaga kerja outsourcing yang meliputi cleaning
perusahaan.
service, trash removal, pest control, air freshner,
2) Situs Jejaring Sosial, perusahaan dapat
dan termite control. Tenaga outsourcing ini dipakai
mendekatkan diri dengan para tenant melalui
untuk menghemat biaya yang harus dikeluarkan
situs jejaring social sehingga tenant dapat
perusahaan didalam menyeleksi dan menerima
dengan mudah memperoleh informasi tentang
sumber daya manusia dibidang tersebut.
produk dan promosi perusahaan.
3) On demand enterprise, memberikan layanan
kepada nasabah yang bersifat privacy, dan
c. Analisis lingkungan luar SI/TI
Perkembangan
teknologi
informasi
dengan
memudahkan bagian marketing dan bagian
kecepatan tinggi saat ini sudah menjadi tolak ukur
finance untuk melakukan aktifitas bisnis.
yang harus diperhatikan oleh banyak perusahaan
4) Web-based
berbasis
Client-Server,
agar dapat menjangkau pelanggan dimanapun
menghasilkan data yang terintegrasi dengan
mereka berada. Saat ini hampir semua orang sudah
baik sehingga menghasilkan informasi yang
memiliki alat komunikasi seluler (HP) dengan
berkualitas.
teknologi black berry, PDA, Laptop. Trend
teknologi saat ini diantaranya adalah mobile
d. Analisis lingkungan internal SI/TI
broadband access, situs jejaring sosial, on demand
1. Sistem Informasi (SI) yang dipakai saat ini
enterprise, dan web-based berbasis client-server.
Sistem informasi yang dipakai dinamai visisoft.
1) mobile broadband access, memudahkan bagian
Adapun sistem yang terdapat pada visisoft ini terdiri
marketing dalam memberikan informasi
dari beberapa modul yaitu:
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Tabel 1. Sistem Informasi saat ini
Modul Aplikasi

Keterangan

Sales Verification Activities Repot

berfungsi untuk memantau kegiatan dari marketing executive dalam memasarkan
produk.

Rental Approval Verification

berfungsi untuk melakukan verifikasi terhadap semua perjanjian sewa.

Check in Informal Approval

berfungsi untuk melakukan persetujuan bahwa tenant telah melakukan pemesanan
unit yang nantinya akan diproses.

Occuption Registrastion

berfungsi untuk melakukan persetujuan bahwa tenant telah melakukan pemesanan
unit yang nantinya akan diproses.

Check Out Information

berfungsi untuk menginformasikan kapan penghuni akan keluar, dan sekaligus
memberitahukan kepada setiap departemen untuk melakukan persiapan unit yang
akan kosong agar siap dihuni kembali.

Re Assigment Account

berfungsi untuk melakukan perubahan apabila ada penghuni unit apartemen yang
baru.

Customer Service Management

berfungsi untuk melakukan pengelolaan keluhan dari penghuni (tenant) yang
menghuni unit apartement.

General Ledger

Untuk membuat Laporan keuangan

Sumber: Penulis

Pada tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa sistem
informasi terdiri dari beberapa modul yang mewakili
department terkait yaitu department marketing
dengan modul Sales Verification Activities Repot,
Rental Approval Verification, Check in Informal
Approval, Occuption Registrastion, Check Out

2.
a.

Information, dan Re Assigment Account. Department
tenancy relation dengan modul customer service
management. Untuk department finance dan
accounting, HRD & GA mempunyai sistemnya
sendiri.

Teknologi Informasi (TI) saat ini
Topologi Jaringan Komputer pada PT. Bumimas Megahprima

Gambar 5. Topologi Jaringan PT. Bumimas Megahprima
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b.

Spesifikasi Hardware yang digunakan saat ini adalah:
Tabel 2. Spesifikasi Hardware
Hardware

Keterangan

Monitor

LG 14 “inchi

Printer

HP Laser Jet 1000 Series

Windows

Server 2003 dan
Server HP ProLiant ml 350

Database

SQL Server 2003

Ruang Server

Menggunakan sprinkler dan smoke detector
untuk mencegah kebakaran

Sumber: Penulis
4.3. Perumusan Strategi SI/TI
Setelah melakukan identifikasi terhadap analisa
bisnis, dan SI/TI baik secara internal maupun
eksternal maka akan dibuatkan perumusan strategi
terhadap analisa bisnis dan SI/TI dengan
menggunakan analisa SWOT (Strenght, Weakness,
Oppurtunities, dan Threat).
Hasil analisa SWOT terhadap perusahaan, sebagai
berikut:
a. Analisis Internal Perusahaan
1) Kekuatan(strength):
Letak perusahaan yang strategis karena
terletak di tengah-tengah kota yang berada di
wilayah selatan Jakarta sehingga mudah
dijangkau oleh para tenant yaitu para ekskutif
muda untuk terhindar dari kemacetan antara
rumah dan tempat kerja.
Mempunyai pelayanan/service terbaik karena
selalu memperhatikan keluhan sehingga
memuaskan para tenant sebagai penghuni
apartement karena tercipta rasa aman,
nyaman dan tentram.
Mempunyai sumber daya manusia (sdm)
yang terlatih dibidangnya.
Department Marketing mempunyai sistem
informasi yang baik, sehingga pendataan
untuk para tenant menjadi mudah dan cepat.
2) Kelemahan(weakness):
Beberapa department belum memiliki sistem
informasinya sendiri seperti HRD & GA,
engineering, dan security.
Teknologi Informasi dan Sistem Informasi
(TI dan SI) yang seluruhnya belum terpadu
atau terintegrasi, membuat komunikasi antar
department menjadi terhambat.
b. Analisis Eksternal Perusahaan
1) Peluang (Oppurtunities)
Adanya peningkatan terhadap transaksi
penyewaan yang dilakukan tenant terhadap
unit-unit yang ditawarkan oleh perusahaan.
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Adanya kecenderungan pada pola hidup
masyarakat khususnya para eksekutif muda
untuk mencari tempat tinggal sementara di
daerah yang dekat dengan tempat kerja,
sehingga waktu tempuh yang digunakan lebih
efisien.
Segmen pasar yang unik, karena tidak semua
orang ingin tinggal ditempat seperti ini.
2) Ancaman (Threat)
Persaingan yang begitu tinggi karena banyak
perusahaan properti yang menawarkan
dengan harga kompetitif dengan fasilitas
yang lebih lengkap.
Banyaknya pilihan yang ada, dimana
konsepnya bukan lagi untuk menyewakan
namun juga dapat memiliki dari unit yang
ditawarkan membuat persaingan menjadi
semakin tinggi.
Setelah dianalisa dengan menggunakan SWOT maka
kita akan mendapatkan hasilnya dalam bentuk
matriks TOWS yang secara terperinci dapat
dijelaskan dalam bentuk narasi dengan perincian
sebagai berikut: SO (Strenght, Oppurtunities), WO
(Weakness, Oppurtunities), ST (Strenght, Threat),
dan WT (Weakness, Threat).
1) SO (Strenght, Oppurtunities): peluang merebut
pasar menjadi sangat terbuka untuk menaikkan
transaksi penyewaan unit-unit yang ada. Ini
dikarenakan perusahaan selalu mengutamakan
pelayanan/service kepada para tenant sehingga
meniimbulkan kepuasan didalam menghuni
unit-unit yang ada, dan letak yang strategis
sehingga tidak membuang banyak waktu.
2) WO (Weakness, Oppurtunities):
Perlu adanya Sistem Informasi (SI) pada
department yang belum memiliki dan adanya
integrasi pada semua department sehingga
informasi yang ada dapat diketahui oleh
seluruh department dan menjadi dasar untuk
membuat suatu keputusan pada pihak
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manajemen, misalnya untuk meningkatkan
kualitas karyawan perlu dilakukan pelatihan.

3)

4)

ST (Strenght, Threat):
Kepuasan tenant haruslah menjadi yang utama
sehingga membuat mereka merasa nyaman
untuk tinggal lebih lama disini meskipun
banyak perusahaan yang sama dengan fasilitas
yang lengkap. Namun untuk kepuasan mereka
hanya akan merasa aman untuk tinggan di
apartemen ini.
WT (Weakness, Threat):
Pelanggan dapat saja berpindah apartement,
apabila pelayanan yang diberikan tidak
memuaskan dan banyaknya pilihan apartement
yang ada. Hal ini bisa saja disebabkan karena
informasi yang didapatkan oleh semua bagian
membutuhkan waktu yang lama karena belum

Fungsional

adanya sistem informasi yang memadai untuk
keseluruhan bagian.
Setelah perumusan dengan menggunakan analisa
SWOT ini, maka akan didapatkan suatu strategi
yang dihasilkan terhadap perencanaan SI/TI dimasa
yang akan datang untuk mendapatkan keunggulan
kompetitif (competitive advand), dengan penjelasan
sebagai berikut:
a. Strategi Sistem Informasi (SI) dimasa yang
akan datang
Strategi Sistem Informasi (SI) tentunya harus
mendukung terhadap aktifitas bisnis yang dilakukan,
sehingga menjadi selaras terhadap target perusahaan.
Analisa value chain akan menghasilkan Sistem
Informasi (SI) berdasarkan aktifitas bisnis yang
dilakukan, sedangkan analisa five forces dari Porter
untuk menghasilkan system informasi yang dapat
membantu perusahaan dalam memperkuat citranya
sebagai perusahaan property terkemuka di
Indonesia.

Tabel 3. Hasil Analisa Sistem Informasi saat ini
SI saat ini

Keterangan

Tenancy Relation

Customer Service Management

Terpakai

House Keeping

Check Out Information

Terpakai

Marketing

a.
b.
c.
d.

Terpakai

Rental Approval Verification
Check in Informasl Approval
Occuption Registration
ReAssiment Account
-

Terpakai
Terpakai
Terpakai

General Ledger
HRD & FA

-

Tidak ada

Finance & Accounting

-

Terpakai

Security

Tidak ada

Engineering

Tidak ada
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Pada tabel 3 diatas terlihat bahwa ada beberapa department yang masih belum memiliki sistem informasinya
sendiri, yaitu HRD & FA, Security, dan Engineering. Untuk itu perlu dibuatkan sistem informasi yang dapat
mendukung keseluruhan bagian yang ada dan menjadi satu kesatuan (terintegrasi). Berikut usulan dari sistem
informasi yang dapat menjadi unggulan perusahaan, yaitu:
Tabel 4. Sistem Informasi (SI) Usulan
Sistem Informasi (SI)

Fungsinya

Modul HRD & FA

Untuk melakukan pendataan tenant agar memudahkan penyajian informasi yang
dibutuhkan oleh departemen lain terkait dengan tenant.

Modul Security

Untuk melakukan pengontrolan dan pengawasan dari segi keamanan tenant dan
perusahaan, dan pendataan terhadap tamu dari tenant terhadap perusahaan.

Modul Engineering

Untuk melakukan pendataan dari sisi maintenance perusahaan sehingga pemakaian
terhadap Teknologi Informasi (TI) yang digunakan menjadi maksimal.

SMS Gateway

Untuk memudahkan tenant mengakses informasi yang dibutuhkan terkait dengan
pembayaran, fasilitas, keluhan sehingga terciptanya kepuasan.

Sumber: Penulis
Setelah melakuka identifikasi terhadap kebutuhan
Sistem Informasi (SI) dari semua department maka
langkah selanjutnya adalah dengan membuatkan

portofolio dari aplikasi mendatang yang terlihat pada
tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Portofolio Aplikasi Mendatang
SI
Tenancy
Relation
SI Tenancy
Relation

SI
Houskeeping

SI
Marketing

SI
HRD&GA

SI Finance &
Accounting

SI
Security

SI
Engineering

SMS
Gateway

Tetap

SI House
keeping

Tetap

SI Marketing

Tetap

SI
HRD&GA
SI Finance &
Accoun
SI Security
SI
Engineering
SMS
Gateway

Baru

Tetap

Baru
Baru

Baru

Sumber: Penulis
Pada Tabel 5 terlihat bahwa ada Sistem Informasi
(SI) yang tetap, upgrade, dan baru, maksudnya
adalah jika tetap maka sistem tersebut tetap
dipertahankan tanpa ada perubahan, sedangkan
upgrade maksudnya adalah pada sistem informasi
yang lama perlu dilakukan perbaikan (perubahan)
untuk meningkatkan kinerja sistem informasi dan
jika baru artinya bahwa sistem informasi ini
memang belum ada sama sekali sehingga perlu
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dibuat untuk menunjang kinerja dari proses bisnis
yang ada.
b. Strategi Teknologi Informasi (TI) dimasa yang
akan datang
Strategi Teknologi Informasi (TI) yang perlu
ditingkatkan untuk mendukung Sistem Informasi
(SI) yang diusulkan nantinya, dan dijalankan oleh
PT. Bumimas Megahprima pada masa yang akan
datang adalah mengacu pada perkembangan
teknologi saat ini yang sudah mengacu pada
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teknologi mobile broadband access, seperti yang

terlihat pada gambar berikut ini:

`
`
`
`

`

`

`
`
`

`

`
`
`

`
`

Gambar 6. Topologi Jaringan yang akan datang
Dengan struktur jaringan yang baru dimana semua
sistem yang ada pada semua bagian sudah
terintegrasi maka aliran informasi yang dibutuhkan
antar lini menjadi cepat dan mudah, sehingga akan
menimbulkan kepuasan terhadap pelayanan yang
diberikan oleh perusahaan terhadap para pelanggan
yang menghuni semua unit pada apartement
Bumimas Megahprima dan meningkatkan kerjasama
antara department untuk memberikan bentuk
layanan yang terbaik sesuai dengan aktifitas bisnis
perusahaan.
c. Strategi Manajemen SI/TI
Agar usulan terhadap SI/TI menjadi optimal maka
pihak manajemen perlu membuatkan SOP (Standar
Operasional Prosedur) terhadap penggunaan baik

Sistem Informasi(SI) maupun Teknologi Informasi
(TI), hal ini perlu karena untuk menerapkan sistem
dan teknologi yang baru diperlukan pelatihan dan
prosedur yang benar. Karena penerapan sistem dan
teknologi yang baru memerlukan biaya yang cukup
besar, sehingga perlu adanya mekanisme yang jelas
dan prosedur yang baik terhadap semua sumber daya
manusia (sdm) yang ada pada seluruh department.
5.

JADWAL IMPLEMENTASI (Road Map)

Pada tahap ini akan disusun perencanaan untuk
implementasi SI/TI yang telah diterapkan. Adapun
jadwal implementasi terlihat pada tabel 6 dibawah
ini.

Tabel 6. Jadwal Implementasi (Road Map)
Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

SIHRD & FA
SI Security
SI Engineering
SMS Gateway

Sumber: Penulis
Penjelasan tabel 6 diatas adalah sebagai berikut:
Tahun 1: Sistem Informasi (SI) untuk bagian HRD
& FA dikerjakan pada tahun pertama karena peran
HRD sebagai barisan terdepan didalam melayani
para tenant bersifat strategis terutama menyangkut
aspek pelayanan prima yang dibutuhkan para tenant.
Tahun 2: Sistem Informasi (SI) untuk bagian
security diperlukan untuk melakukan pendataan
terhadap para tenant untuk menciptakan rasa aman
dilingkungan perusahaan dan hunian khususnya
keberadaan dari para tenant (masuk – keluarnya)
mereka untuk memudahkan penyampaian informasi
tentang keberadaan mereka.
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Tahun 3: Sistem Informasi (SI) untuk bagian
Engineering dikerjakan pada tahun ketiga, sebagai
prioritas pendukung untuk semua sistem yang ada
pada semua bagian atau department.
Tahun 4: SMS Gateway dikerjakan pada tahun
keempat dikarenakan semua data yang diperlukan
pada semua bagian harus sudah siap dahulu baru
kemudian aplikasi ini diterapkan.
6.

KESIMPULAN
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Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah
dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1) Dengan penerapan sistem yang sudah
terintegasi secara penuh untuk semua bagian
(departement) yang ada pada perusahaan akan
membuat aliran informasi menjadi lebih cepat,
hal ini akan semakin menunjang aspek
pelayanan yang prima terhadap tenant sehingga
membuat mereka merasa betah untuk tinggal
karena terciptanya rasa aman, nyaman dan
tentram. Namun perlu untuk diperhatikan
kepada semua sumber daya manusia
perusahaan agar selalu memperhatikan setiap
prosedur didalam menjalankan atau memakai
sistem yang baru.
2) Penerapan teknologi yang baru dengan
menggunakan sms gateway, maka akan
memudahkan
para
tenant
didalam
mendapatkan informasi yang sesuai dengan
kebutuhan mereka misalnya bagaimana mereka
harus mengetahui tentang pembayaran sewa
yang telah dilakukan, kapan adanya unit-unit
kosong sehingga memungkinkan tenant baru
untuk mengisi unit yang ada, sehingga akan
menjadi keunggulan perusahaan.
Karena
faktor pelayanan (service) adalah menjadi
prioritas utama untuk mendapatkan keunggulan
bersaing dengan perusahaan sejenis. Loyalitas
tenant akan terbentuk dikarenakan adanya
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3)

kepuasan
didalam
memakai
produk
perusahaan.
Pihak manajemen perlu membuatkan kebijakan
terhadap pemakaian, pemanfaatan Sistem
Informasi (SI) dan Teknologi Informasi (TI)
yang baru agar selaras dengan tujuan
perusahaan sehingga meningkatkan kinerja
semua bagian (department) yang ada untuk
menghasilkan informasi yang cepat dan akurat.

DAFTAR REFERENSI
[1]. Davis, Gordon B. 2002. Kerangka dasar Sistem
Informasi Manajemen Bagian I Pengantar.
Penerbit PPM. Jakarta.
[2]. Kadir, Abdul. 2003. Pengenalan Sistem
Informasi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
[3]. Rangkuti, Freddy. 2006.
Analisis SWOT
Teknik Membedah Kasus Bisnis berorientasi
konsep
perencanaan
strategis
untuk
menghadapi Abad 21. Penerbit Gramedia
PustakaUtama. Jakarta.
[4]. HM, Jogiyanto. 2005. Sistem Informasi
Strategik Untuk Keunggulan Kompetitif
Memenangkan Persaingan dengan Sistem
Teknologi
Informasi.
Penerbit
Andi.
Yogyakarta.
[5]. Ward, John. and Joe Pepard.. 2002. Strategic
Plannig for Information System 3nd ed.
England: John Wiley & Son.

