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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
<b>ABSTRAK</b><br>
PT. Swadharma Duta Data (SDD) adalah perusahaan teknologi informasi yang memiliki produk utama
Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDP) yang memiliki pangsa pasar terbesar di Indonesia. Kemajuan
teknologi informasi dan telekomunikasi yang berkembang dengan pesat mendorong Dana Penisun untuk
memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dalam membantu melakukan perubahan cara berbisnis untuk
tujuan efisiensi. Perubahan cara berbisnis tersebut membutuhkan perubahan proses bisnis dan perubahan
aplikasi SIDP yang dapat mendukung perubahan proses bisnis tersebut, seperti interkonesi sistem otomasi
Dana Pensiun dengan perusahaan asuransi, sekuritas, internet, bank, dan lain-lain.
<br><br>
Produk SIDP saat ini belum dapat digunakan untuk tujuan interkoneksi, karena aplikasi Dana. Penisun yang
ada baik milik SDD maupun pesaing, hanya dimaksudkan untuk membantu di bidang akuntansi dan
adnministrasi saja. Untuk dapat menjawab tantangan di atas, maka diperlukan suatu sistem Dana Penisun
yang memiliki arsitektur otomasi client-server dan sistem otomasi terbuka.
<br><br>
Pengembangan aplikasi yang memiliki arsitektur otomasi client-server dan sistem otomasi terbuka,
membutuhkan keahlian jaringan komputer selain kemampuan pemrograman dan analisa proses bisnis yang
baik. SDD sebagai salah satu penyedia aplikasi Dana Pensiun belum memiliki keahlian tersebut, sehingga
tidak dapat mengembangkan aplikasi Dana Pensiun yang dapat menjawab tantangan di atas.
<br><br>
Studi ini mengusulkan suatu arsitektur strategi yang dapat memberikan arah bagi pengembangan
kemampuan inti jaringan komputer, sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan produk SIDP yang
dapat menjawab tentang tersebut di atas. Arsitektur strategi yang diusulkan pada studi ini dibuat dengan
skala waktu hingga tahun 2003. Pada tahun 1999 hingga tahun 2000, SDD membangun kemampuan inti
jaringan komputer. Setelah memiliki kemampuan inti jaringan komputer, maka pada tahun 2000,
kemampuan inti tersebut digunakan untuk mendesain dan membangun produk SIDP menjadi produk yang
memenuhi sistem otomasi terbuka, dan diluncurkan pada tahun 2001. Pada tahun 2001 hingga tahun 2002,
SDD mengintegrasikan kemampuan inti jaringan komputer dengan kemampuan analisa proses bisnis untuk
mendesain dan membangun produk SIDP agar memiliki arsitektur otomasi client-server, dan diluncurkan
pada tahun 2003.
<br><br>
Karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki SDD, maka cara yang paling mungkin dalam membangun
kemampuan inti jaringan komputer adalah dengan melakukan aliansi dengan pihak lain pada fungsi
pemasaran. Penulis mengusulkan SDD melakukan aliansi dengan 3Com yang merupakan perusahaan
multinasional dan pemimpin pasar dalam bidang jaringan komputer lokal (Local Area Network I LAN), hal

ini karena SDD sudah sedikit banyak mengetahui produk 3Com melalui kerjasama dengan perusahaan lokal
penyedia produk jaringan komputer 3Com dalam mmberikan solusi total kepada pelanggan, dan 3Com
memiliki komitmen yang cukup baik untuk ikut menyukseskan aliansi yang dibentuk dengan SDD.
<br><br>
Dengan adanya aliansi tersebut, selain mendapatkan manfaat untuk mengembangkan kemampuan inti
jaringan komputer, SDD juga memiliki peluang untuk menambah lini produknya dengan produk jaringan
komputer yang memiliki permintaan pasar yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Kontribusi yang harus
diberikan oleh SDD kepada aliansi agar dapat berlangung dalam jangka waktu yang lama, adalah dengan
memenuhi target volume penjualan yag telah ditetapkan oleh pihak 3Com. Sedangkan kontribusi dari 3Com
adalah memberikan pelatihan, informasi, transfer keahlian jaringan komputer yang dapat dipergunakan oleh
SDD untuk mengembangkan produk SIDP yang memiliki arsitektur otomasi client-server dan sistem
otomasi terbuka.

