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Best Practices to
Developing IT Master Plan
Indikator keberhasilan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) pada sebuah organisasi
yang paling utama adalah tingkat sejauh mana TI tersebut dapat mendukung
pencapaian obyektif strategis dari organisasi.
Oleh karena itu penggunaan TI dalam sebuah organisasi sangat mutlak perlu
diselaraskan dengan arahan strategis dari organisasi. Baru kemudian setelah
keselarasan antara TI dengan arahan strategis ini dipastikan, maka siklusnya dapat
dilanjutkan ke bagaimana nilai (value) TI dapat diperoleh oleh organisasi secara
optimal sambil mengelola risiko-risiko yang mungkin ditimbulkan oleh TI.
Dalam rangka untuk mengetahui, mengevaluasi serta terus meningkatkan kinerja dari
TI dalam dukungannya terhadap organisasi tersebut maka diperlukan mekanisme
pengukuran kinerja yang baik. Termasuk ke dalam sumber daya TI yang perlu dikelola
tersebut adalah sumber daya informasi, manusia, sistem aplikasi dan infrastruktur.
Kemudian untuk menyelaraskan antara TI dengan arahan strategis organisasi serta
pengelolaan area-area dalam tata kelola TI organisasi inilah letak urgensi disusunnya
Rencana Strategis Teknologi Informasi, atau Cetak Biru Teknologi Informasi (Blueprint).
Sehingga seluruh langkah-langkah yang akan ditempuh oleh organisasi dapat selaras
dengan usaha pencapaian obyektif dari organisasi.
Dalam training ini dibahas penyusunan Rencana Strategis Teknologi Informasi atau IT
Blueprint, termasuk faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dan bagaimana
tahapannya.
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Materi training disusun dari berbagai sumber dan media pembelajaran. Training akan
disampaikan dalam bentuk pengenalan konsep, teori, dan praktek dalam porsi yang
setimbang, serta dipandu oleh trainer atau instruktur yang telah berpengalaman di
bidangnya.

Durasi Training
■
■
■

Reguler Training: 3 (Tiga) Hari
Online Training: 3 (Tiga) Hari
In-House / Off-Site Training: 3 (Tiga) Hari

Outline Materi
■
■
■
■
■
■
■

Pengantar IT Master Plan.
Dasar dan Metodologi Penyusunan Perencanaan atau Cetak Biru TIK.
Bagaimana melakukan penyelarasan TI dengan arahan Bisnis (IT Business
Strategic Alignment).
Bagaimana menyusun Arsitektur TI (Informasi, Aplikasi, Infrastruktur, dan
Organisasi).
Bagaimana menganalisis Kesenjangan.
Bagaimana melakukan analisis Prioritas, Portofolio, dan menyusun Roadmap TI.
Studi Kasus dan Diskusi Penyusunan Perencanaan atau Cetak Biru TI.

Note
■
■
■
■
■

Reguler Training dan Online Training minimum kuota peserta 3 orang.
In-House Training minimum kuota peserta 8 orang.
Off-Site Training minimum kuota peserta 10 orang.
Online Training menggunakan software Zoom Meeting atau Microsoft Teams.
Kontak kami perihal biaya training dan pembuatan Quotation Penawaran.
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