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Soal no.1  

Pada  masa  sekarang,  sistem  informasi  (SI)  telah  mengubah  cara perusahaan  

melakukan  bisnis  yang  mengakibatkan  banyak  hal-hal  baru  terjadi dalam  suatu  

organisasi. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  perubahan  yang  ada  di  sekitar kita, misalnya 

fasilitas ATM yang disediakan oleh perusahaan perbankan, fasilitas CD-ROM yang 

umumnya terdapat di perpustakaan, scanner yang terdapat di toko-toko  swalayan,  dan  

sebagainya. Ini  menunjukkan  bahwa  peranan  SI  menjadi semakin meningkat 

mengikuti perkembangan teknologi informasi. 

 Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  informasi,  secara  intensif  telah 

didiskusikan dalam literatur-literatur SI (McFarlan et al. 1983, Nolan 1979) bahwa SI 

mempunyai  peranan  yang  berbeda-beda  di  antara  organisasi. McFarlan  et  al.  (1983) 

menemukan bahwa  dalam  beberapa  organisasi  SI  berperan  di  daerah  stratejik,  

sementara organisasi lainnya SI berperan sebagai efisiensi biaya.  Berdasarkan penemuan 

ini, McFarlan et al. (1983) mengembangkan  strategic  grid  sebagai  peranan  SI  dalam 

suatu  organisasi  dengan  membagi  organisasi  dalam  dua  dimensi,  yaitu  dampak 

stratejik SI pada operasi saat ini dan dampak stratejik SI pada operasi masa yang akan 

datang. Perencanaan, formulasi terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu adalah 

aktivitas manajemen yang disebut perencanaan. Oleh karenanya, perencanaan 

mensyaratkan penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan 

tersebut.Pengendalian, perencanaan hanyalah setengah dari peretempuran. Setelah suatu 

rencana dibuat, rencana tersebut harus diimplementasikan, dan manajer serta pekerja 

harus memonitor pelaksanaannya untuk memastikan rencana tersebut berjalan 

sebagaimana mestinya. Aktivitas manajerial untuk memonitor pelaksanaan rencana dan 

melakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan, disebut kebutuhan.Pengambilan 

Keputusan, proses pemilihan diantara berbagai alternative disebut dengan proses 

pengambilan keputusan. Fungsi manajerial ini merupakan jalinan antara perencanaan dan 

pengendalian. Manajer harus memilih diantara beberapa tujuan dan metode untuk 

melaksanakan tujuan yang dipilih. Hanya satu dari beberapa rencana yang dapat dipilih. 



Komentar serupa dapat dibuat berkenaan dengan fungsi pengendalian.Menjalin hubungan 

yang baik dengan sesama anggota organisasi demi tercapainya tujuan organisasi. 

soal no 2 

 Manajemen kinerja (performance management / PM) adalah proses 

perencanaan, evaluasi, coaching & counseling, dan penilaian kinerja karyawan untuk 

mewujudkan objektif organisasi sekaligus mengoptimalkan potensi diri karyawan. PM 

tidak hanya terkait dengan manajemen kinerja individu karyawan, tetapi juga manajemen 

kinerja organisasi. proses pengelolaan dengan melibatkan stakeholder secara luas pada 

berbagai kegiatan perekonomian pada pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber 

daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat banyak yang dilaksanakan 

dengan menganut azaz- azaz keadilan, pemerataan, pemersamaan, efisiensi, transparansi 

dan akuntabilitas dan pada setiap pekerjaan atau proses bisnis memiliki ukuran 

keberhasilan. Tanpa ukuran keberhasilan, sulit mengevaluasi sejauh mana seseorang atau 

suatu proses bisnis dapat dikatakan efektif. Pengukuran produktifitas proses bisnis 

merupakan jawaban atas hasrat pemegang saham yang selalu 

menginginkan feedback kesehatan bisnisnya. Adanya key performance 

indicator merupakan jawaban atas hasrat karyawan yang selalu menginginkan ukuran 

yang lebih objektif dalam penilaian hasil pekerjaannya. 

Contoh kasus:  

 perusahaan-perusahaan yang berhasil dalam bisnisnya adalah perusahaan yang 

juga lebih baik dalam pengelolaan sistem manajemen SDM dan pengukuran produktifitas 

karyawannya daripada perusahaan lainnya”, dan selalu memberikan yang terbaik bagi 

konsumennya demi tercapainya manajemen kinerja bisnis yang digunakan sebagai tolak 

ukur dalam keberhasilan bisnis yang dijalani peusahaan tersebut. 

Soal no.3 



 Aplikasi Supply Chain Management dan Customer Relatioonship Management 

di pondok pesantren berdasarkan struktur organisasi yang ada dipondok pesantren yang 

berkaitan dengan job diskribtion serta aturan-aturan yang berlaku di pondok pesantren. 

soal no 4 

Sesuai dengan tujuannya, sistem informasi manajemen diharapkanmampu 

membantu setiap orang yang membutuhkan pengambilan keputusan dengan lebih tepat 

dan akurat. Dalam usaha memecahkan suatu masalah, pemecah masalah mungkin 

membuat banyak keputusan. Keputusan merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti 

dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif, atau 

untuk memanfaatkan kesempatan.Kondisi ini menjadi tidak mudah dengan semakin 

rumitnya aktivitas dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Apalagi informasi yang 

dibutuhkan tidak berasal langsung dari sumbernya. Untuk itu manajemen sebagai 

pengguna informasi membutuhkan suatu sistem pendukung (support systems) yang 

mampu meningkatkan pengambilan keputusannya, Sistem pendukung pengambilan 

keputusan kelompok (DSS) adalah sistemberbasis komputer yang interaktif, dan 

membantu pengambil keputusan yang dilakukan dengan menggunakan data dan model 

untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur dalam suatu organisasi. 

Contoh kasus: 

Terkait dengan kelangkaan BBM dibeberapa wilayah di Indonesia telah 

mendorong upaya beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan 

penimbunan. Untuk itu manajemen di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM) sebagai lembaga pengatur yang bertanggungjawab untuk memerintahkan 

Pertamina yang mengelola perusahaan pertamina harus dengan cepat mengambil 

keputusan yang strategis atasgejala penimbunan sehingga dapat mengatur strategi 

distribusi danpemasaran dalam upaya mengatasi kelangkaan dan penimbunan. 

 

 

 

 



Soal no 5 

 

 Menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi agar dapat 

membuat keputusan yang tepat. Melancarkan kehidupan dan perkembangan organisasi 

karena berfungsi sebagai pusat ingatan dan sumber dokumen. 

Memberikan pelayanan administrasi bagi kepentingan dan pelayanan bagi 

masyarakat.sistminformasi untuk  perkantoran modern meliputi: 

� Otomasi perkantoran 

Otomasi perkantoran meliputi semua sistem elektronik formal maupun 

informal yang memberikan perhatian pada komunikasi informasi dari dan kepada 

orang-orang ke dalam dan ke luar perusahaanM 

� Sistem elektronik formal dan informal 

Sistem otomasi perkantoran adalah formal sejauh direncanakan dan 

didokumentasikan secara tertulis. 

Sistem formal diwujudkan pada basis perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan organisasional dalam banyak cara sebagaimana SIM. 

Sistem informal yang tidak direncanakan dan tidak didokumentasikan 

secara tertulis diwujudkan dalam banyak cara sebagaimana DSS. 

� Kantor virtual 

Kemampuan otomasi perkantoran yang menghubungkan orang-orang 

secara elektronik telah membukan jalan baru bagi pekerjaan kantor, yang 

menghilangkan kebutuhan melakukan pekerjaan kantor di kantor, sehingga 

pekerjaan kantor dapat dikerjakan di mana saja pekerja berada. 

� organisasi virtual 

Ide sebuah kantor virtual dapat diperluas dengan menerapkannya pada 

seluruh perusahaan, itulah yang dinamakan dengan organisasi virtual. 

Dalam organisasi virtual, operasi melalui perusahaan dirancang 

sedemikian sehingga tidak terikat pada lokasi fisik. 

Dengan demikian akan lebih mudah untuk beberapa operasi dan 

beberapa perusahaan, dan juga dapat menjadi strategi yang baik bagi berbagai 

jenis perusahaan untuk diikuti untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. 

 



Aplikasi otomasi perkantoran meliputi: 

Word processing. 

Electronic mail. 

Voice mail. 

Electronic calendaring. 

Audio conferencing. 

Video conferencing. 

Computer conferencing. 

Facsimile transmision. 

Video text. 

Imaging. 

Desktop publishing. 

Contoh kasus: 

Saat ini anda sudah diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dan telah 

melaksanakan pekerjaan kantor tetapi apakah anda menyadari bahwa pekerjaan dikantor 

sangat penting karena berkaitan dengan data/informasi sehinnga perlu dikelola dengan 

baik agar tujuan oganisasi dapat ter capai secara efisien dan efektif , oleh karena itu 

dalam kantor tersebut harus terdapat sarana yang memadai, yaitu berupa paralatan 

tekhnologi modern guna mencapai tujuan sebuah organisasi.
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