




 

Kata Pengantar 
 

Perencanaan Jangka Panjang Teknologi Informasi Sekolah Tinggi Manajemen 
IMMI, yang disebut Cetak Biru (Blueprint) 2013-2017. Blueprint teknologi informasi 
ini merupakan edisi pertama bagi Sekolah Tinggi Manajemen IMMI yang diharapkan 
mampu memberikan arah dan langkah dalam mencapai cita-cita dalam pemanfaatan 
TI secara utuh dalam kurun waktu tersebut. 

Berdasarkan  sebuah  proses  yang  partisipatif  bersama  dari  para  civitas 
akademika; Program Studi, Lembaga, Bagian dan Unit-unit ICT sehingga dihasilkanlah 
suatu pedoman yang memberikan kesamaan pola pikir, visi dan misi dalam 
pemanfaatan teknologi informasi. 

Sekolah Tinggi Manajemen IMMI berharap Cetak Biru (Blueprint) yang 
dirancang untuk jangka waktu yang cukup panjang yaitu 4 tahun dapat menjadi 
langkah besar untuk pengembangan teknologi informasi yang akan dilakukan serta 
diharapkan dapat berjalan lebih baik lagi, lebih terstuktur, lebih terukur dan tepat 
sasaran. 

Blueprint teknologi informasi 2013-2017 ini merupakan dokumen yang 
bersifat dinamis, sehingga isinya akan selalu dimutakhirkan sesuai perkembangan 
dan   pelaksanaan   dilapangan   oleh   karenanya   dukungan   dari   berbagai   pihak, 
terutama civitas akademika sangat diharapkan. 

Pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan terima kasih kepada 
pihak-pihak yang telah mendukung dalam penyusunan blueprint teknologi informasi 
ini, yaitu para pimpinan dari Program Studi, Lembaga, Bagian dan Unit-unit ICT. 

Penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada para anggota tim penyusun 
dan tim perumus dari blueprint teknologi informasi Sekolah Tinggi Manajemen 
IMMI 2010- 
2014 ini. Semoga kerja keras kita menjadi pemicu bagi semua pihak untuk bergerak 
mencapai terwujudnya “Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Berstandar dengan 
pemanfaatan teknologi informasi yang tepat terstruktur, terukur dan tepat 
sasaran”. 
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1. Pendahuluan 

1.1  Latar Belakang 

“Kegagalan Implementasi Teknologi Informasi / TI dalam Business 
Process Perguruan Tinggi bukan akibat faktor teknis namun lebih 

kepada permasalahan non-teknis (faktor manusia, proses dan organisasi 
kerja)” 

 
Curry, J. R. (2002). The Organizational Challenge: IT and Revolution in Higher Education 

 
Dari  kutipan  di  atas  maka  harus  dipahami  sepenuhnya  seperti  apa  

Perguruan Tinggi sebagai sebuah organisasi kerja. Perguruan Tinggi 
digolongkan ke dalam bentuk organisasi yang loosely coupled world’s 
dimana hubungan antar bagian cukup renggang. Dalam bentuk organisasi 
seperti ini, anggotanya belajar dan berubah dengan cara imitasi. Semua akan 
berjalan dengan baik jika rasa saling percaya tumbuh, sehingga civitas 
akademika harus dipandang sebagai manusia dan bukan mesin produksi, 
dimana hubungan informal antar anggota organisasi menjadi sangat penting. 
Selain itu, Perguruan Tinggi tergolong dalam industry quasi-commercial. 
Selain memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, juga 
menerapkan prinsip-prinsip manajemen industri komersial untuk 
mendapatkan dana sebagai pendukung keberlangsungan hidup Perguruan 
Tinggi. 

Dengan bentuk organisasi seperti yang diuraikan di atas, adanya 
kegagalan atau pernah terjadi kegagalan dalam implementasi TI dalam 
Perguruan Tinggi akan dipandang negatif oleh banyak pihak, antara lain: 

1. Dengan cara manual, business process masih bias berjalan. 
2.   Sebagai cost center dan cost redundant. 
3.   Semua harus sesuai dengan prosedur/kaku. 
4.   Mengurangi keterlibatan banyak pihak/orang. 
5.   Mengurangi pendapatan diluar gaji. 

Banyak pihak yang menjadi resistan dalam implementasi TI, akibatnya 
transformasi business process yang diharapkan dengan TI berakselerasi 
dengan cepat justru akan mengalami kemandekan. Untuk mengatasi hal ini 
diperlukan peranan dan dorongan yang kuat dari pimpinan Perguruan Tinggi 
atau Ketua beserta dengan anggota ( pimpinan dan staf ) dan organisasi 
pengelola TI yang dapat melakukan pengelolaan TI yang terarah, terstruktur 
dan selaras dengan kebutuhan organisasi. 

Jika TI merupakan kebutuhan utama bagi Sekolah Tinggi Manajemen 
IMMI, maka sudah sepatutnya setiap pihak mendukung implementasi TI 
dalam business process Sekolah Tinggi Manajemen IMMI. Bentuk dukungan, 
komitmen, perencanaan, tujuan, arsitektur dan pengelolaan TI dalam 
organisasi untuk mencapai visi dan misi perguruan tinggi dituangkan ke 
dalam TI Blueprint Sekolah Tinggi Manajemen IMMI. 
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BLUE PRINT 
INFORMATION AND COMMUNICATIONS  TECHNOLOGY (ICT) 

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI  
http://www.stimaimmi.ac.id 

 
 

1.2. Gambaran Umum 

Sekolah Tinggi Manajemen IMMI merupakan  salah   satu  perguruan tinggi 
swasta di bawah naungan Yayasan Mitra Bangsa Sejahtera. Sekolah Tinggi 
Manajemen IMMI pada awalnya berdiri terdiri atas beberapa program studi yang 
sudah ada. Program Studi  tersebut adalah Program Studi Pascasarjana (S2) Magister 
Manajemen yang berdiri sejak 11 September 1993, Program Studi Sarjana (S1) 
Manajemen yang berdiri sejak 06 Agustus 2001 dan Program Studi Diploma III 
(D3) Manajemen yang berdiri sejak 06 Agustus 2001.  

Dalam perkembangannya sampai dengan Desember 2013 program studi di 
lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen IMMI sejumlah 3 (tiga) program studi. 
Seluruhnya telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
(BAN-PT) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana tabel berikut: 

 
No Program Studi Status 

Akreditasi 
BAN-PT 

No. SK. Akreditasi Masa 
Berlaku 

1 Diploma III 
(D3) Manajemen 

 
C 

- - 

2 Sarjana (S1) 
Manajemen 

 
C 

005/BAN-PT/AK-
XIV/S1/VI/2011 

03-06-2011 
s/d  
03-06-2016 

3 Pascasarjana 
(S2) Magister 
Manajemen 

 
C 

026/SK/Ban-PT/AK-
V/S2/I/2008 (re-Akreditasi) 

12-01-2008 
s/d 
12-01-2013 

Sumber data : Internal, 2013 

 
 

1.3. Visi, Misi, Sekolah Tinggi Manajemen IMMI 
A. Visi 

Visi menjadi lembaga pendidikan tinggi manajemen  yang unggul dan 
berkomitmen pada pengembangan etika bisnis, profesional dan berjiwa 
kepemimpinan dengan berlandaskan pembentukan karakter yang 
inspiratif dan inovatif. 

 
B.   Misi 

Misi Sekolah Tinggi Manajemen IMMI ; 
1. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa serta memiliki moral dan budi pekerti yang luhur; 
dan Membekali lulusannya dengan pengetahuan kewirausahaan 

2. Pengelolaan STIMA IMMI dilakukan dengan memperhatikan 
prinsip-prinsip tata pamong yang baik. 
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3. Menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan dukungan 
sepenuhnya kepada mahasiswa, dosen, tenaga  kependidikan untuk 
dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum 
pada masyarakat. 

4. Mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan perguruan 
tinggi, industry, masyarakat, dan pemerintah dalam menyeleng-
garakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan 
masyarakat. 

 
 

1.4.  Tujuan dan Tata Nilai, Sekolah Tinggi Manajemen IMMI 

A. Tujuan 
1. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, menumbuhkan, dan merekatkan 

rasa persatuan dan kesatuan bangsa dengan di landasi nilai, etika 
akademik, moral, iman, dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Mendidik, mengembangkan kemampuan mahasiswa, dan 
menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, unggul dalam 
pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, berkepribadian luhur 
dan mandiri, mempunyai kemampuan profesional dan etika profesi, 
memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi, mempunyai 
kemampuan untuk mengembangkan diri dan mampu bersaing. 

3. Menumbuhkan iklim akademik yang kondusif, yang dapat 
menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif dan kontributif dari 
tingkat akademika, serta menjunjung tinggi tata nilai dan moral 
akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang dinamis 
dan harmoni. 

4. Memberikan kontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan 
bagi kebutuhan pembangunan SDM di tingkat nasional. 

5. Mengembangkan sistem jejaring dengan perguruan tinggi lain, 
masyarakat, industri, lembaga pemerintah dan lembaga lain pada 
tingkat nasional maupun regional yang dilandasi etika akademik, 
manfaat dan saling menguntungkan. 

6. Mengembangkan hasil penelitian terapan ilmu pengetahuan dan 
keahlian manajemen secara nyata dan berhasil guna. 

7. Menyebarkan hasil penelitian terapan, kajian maupun paket ilmu 
pengetahuan dan keahlian tepat guna untuk kepentingan masyarakat 
dengan menjunjung tinggi prinsip etika profesi Manajemen. 

  
B.  Tata Nilai 

Untuk mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan yang telah 
dirumuskan, perlu ditentukan tata nilai yang merupakan budaya 
organisasi yang memberikan arah bagi sikap dan perilaku seluruh 
pegawai dan pimpinan STIMA IMMI. 
1. Profesional : memiliki pengetahuan (knowledge) kemampuan 

(skill/capability) yang memadai dan sikatp (attitude) yang 
mendukung sesuai dengan bidang pekerjaannya. 
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2. Akuntabel : bersikap jujur dan bertanggung jawab, mampu 
melaksanakan tugas yang diemban dan siap menerima konsekuensi 
atas baik buruknya perilaku dan kinerja yang dicapai. 

3. Disiplin : taat pada tata tertib dan aturan yang berlaku di STIMA 
IMMI 

4. Dedikasi dan integritas: pengabdian secara tulus dan selalu 
berpegang teguh pada norma-norma atau peraturan yang berlaku di 
masyarakat, negara dan agama. 

5. Komitmen dan motivasi: memiliki keinginan tinggi untuk belajar dan 
berusaha untuk selalu meningkatkan kinerja sebaik-baiknya. 

6. Kreatif dan inovatif: memiliki pola pikir dan pendekatan yang 
berbeda sesuai dengan konteks permasalahan dan selalu mencari ide-
ide baru untuk dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi. 

7. Terbuka: bersikap lapang dada dan berpikir positif dalam meneria 
masukan atau kritik. 

8. Tata nilai tersebut diharapkan dapat terinternalisasi dalam jiwa 
seluruh civitas akademika STIMA IMMI. 

 
 

1.5. Visi dan Misi UPT ICT 
Pengembangan Sekolah Tinggi Manajemen IMMI 2013 – 2035 

mengarah kepada peningkatan layanan dalam bidang Teknologi Informasi 
dan pengembangan world class university dengan berbagai macam layanan 
berbasis teknologi informasi. 
1. Pemantapan Infrastruktur Teknologi Informasi 
2. Meningkatkan  layanan  dalam  bidang  akademik  berbasis  teknologi  

informasi (cybercampus) 
3. Meningkatkan  layanan  fasilitas  penunjang  proses  belajar  mengajar  

dengan menggunakan e-learning. 
4. Meningkatkan layanan fasilitas email, blog, dan hosting untuk civitas 

akademik. 
5. Memberikan lulusan Sekolah Tinggi Manajemen IMMI yang terbaik 

dengan pembekalan dalam bidang teknologi informasi melalui seminar, 
kursus. 

6. Mengadakan  kerjasama  dengan  vendor  teknologi  informasi  seperti  
Google, Microsoft, Cisco dan vendor lainnya yang terkait dengan 
teknologi informasi. 

 
 

1.6  Tujuan 
Tujuan dari keberadaan TI Blueprint tidak terlepas dari pijakan pada 

kebijakan yang ada yaitu pada bidang-bidang pengajaran dan pembelajaran, 
penelitian, pengabdian pada masyarakat, administrasi dan keuangan dan 
knowledge based system management. Sehingga akan menghasilkan sistem 
Perguruan Tinggi yang bersifat transparan, akuntabilitas, efisien, dan 
memiliki efektifitas tinggi. 
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Hal tersebut selaras dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor : 
41/PER/M.KOMINFO/11/2007 yang memuat tentang panduan Tata Kelola 
Teknologi Informasi dan Komunikasi dibuat berdasarkan pada kepentingan 
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik memerlukan 
good governance yang akan menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi, 
dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. 

Adapun tujuan dari keberadaan TI Blueprint Sekolah Tinggi 
Manajemen IMMI adalah sebagai berikut : 
1. Penyelaras dan akselerator TI dengan transformasi organisasi. 
2. Sebagai acuan pembangunan TI dalam 4 tahun ke depan. 
3. Menciptakan competitive advantage melalui implementasi TI. 
4. Peningkatan TI Literacy civitas akademika Sekolah Tinggi Manajemen 

IMMI. 
5.  Mendorong  TI  menjadi  enabler  bagi  berbagai  usaha  peningkatan  

kualitas, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas di perguruan tinggi. 
6.  Peningkatan integrasi sistem, data dan layanan sehingga dapat 

meningkatkan koherensi dengan layanan akademik dan manajemen 
secara keseluruhan. 

7.  Perkuatan dan integrasi jaringan baik di lingkungan STIMA IMMI 
maupun koneksifitas dengan pihak lain. 

8.   Mengedepankan pelayanan klien (client service) sebagai ujung tombak 
pelayanan. Pelayanan klien ini meliputi layanan pelanggan (helpdesk), 
training, pelayanan pemeliharaan hardware dan software serta student 
internet service. 

9.    Perkuatan layanan dan penyebaran infomasi berbasis website yang 
komprehensif dan berbasis pada kebutuhan layanan dan informasi 
pengguna. 

 
 

1.7.  Data Kondisi UPT ICT Saat Ini 
BANDWIDTH WAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI 

 
NO 

 
PENYEDIA JASA 

LAYANAN INTERNET 

 
BESAR 
(MBPS) 

MEDIA 
(FO/KABEL/
WIRE LESS) 

 
KETERANGAN 

1 Orion Cyber Dedicated 10 mbps Wireless  

 
ROUTER JARINGAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI 

NO MEREK SPESIFIKASI JUMLAH KETERANGAN 

2 MIKROTIK 
RB 750 

Product Code RB750 1 BAIK 
Architecture MIPS-BE 
CPU AR7241 

400MHz 
Current 
Monitor 

 
No 

Main 
Storage/NAND 

 
64MB 
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RAM 32MB 
SFP Ports 0 
LAN Ports 5 
Gigabit No 
Switch Chip 1 
MiniPCI 0 
Integrated 
Wireless 

 
No 

MiniPCIe 0 
SIM Card Slots No 
USB No 
Memory Cards No 
Power Jack 10-28V 
802.3af 
Support 

 
No 

POE Input 10-28V 
POE Output No 
Serial Port No 
Voltage 
Monitor 

 
No 

Temperature 
Sensor 

 
No 

Dimentions 113x89x28mm 
Operating 
System 

 
RouterOS 

  Temperature 
Range 

 
-40C .. +55C 

  

RouterOS License Level4 

 
SWITCH JARINGAN 

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI 
NO. MEREK SPEC KECEPATAN JUMLAH KET 

1 TPLINK 5 PORT 10/100MBPS 3 BAIK 

2 TPLINK 8 PORT 10/100MBPS 1 BAIK 

3 3COM 8 PORT 10/100MBPS 1 BAIK 

4 EPRO 8 PORT 10/100MBPS 1 BAIK 

5 DLINK 16 PORT 10/100MBPS 1 BAIK 

6 PROLINK 16 PORT 10/100MBPS 1 BAIK 
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ACCESS POINT JARINGAN 
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI 

NO MEREK SPEC KECEPATAN JUMLAH KE

1 ASUS RT-N12HP INDOOR 150 mbps 1 BAIK 
2  2,4 GHZ    
3  11 dbi    
4 DLINK DIR-600L INDOOR 150 mbps 4 BAIK 
5  2,4 GHZ    
6  8 dbi    

 
SERVER JARINGAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI 

 
NO 

 
MEREK 

 
SPESIFIKASI 

 
JUMLAH 

 
KET 

 
1 

 
 
 
 

 
HP PROLIANT 
ML330G6-911 

Prosesor : Intel Xeon 
Processor 
E5620 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
   BAIK 
 
 

Harddisk : 250GB 
RAM : 3X2GB RDIMM 

 
2 

 
LENOVO H520E-
10159 

Prosesor : Intel® Pentium® 
Processor G2030T 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BAIK 

Harddisk : 1000 GB 

RAM : 1 X 4GB 
H61 Chipset 

 
TOPOLOGI JARINGAN GEDUNG  

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI 
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2. RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR 
TEKNOLOGI INFORMASI 

Pada tahun 2013/2016 adalah tahun revitalisasi sistem informasi dan 
infrastruktur jaringan yang ada di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI dimana sistem 
informasi dan infrastruktur dasar jaringan komputer yang ada di Sekolah Tinggi 
Manajemen IMMI akan dirubah sesuai dengan blue print dasar yang dibangun 
mulai dari awal. 

Infrastruktur jaringan komputer adalah sesuatu yang dasar yang harus 
dibangun dengan baik karena merupakan pondasi utama untuk dapat melaksanakan 
seluruh kegiatan berdasarkan sistem informasi. 

Berikut ini adalah gambaran revitalisasi sistem informasi dan infrastruktur 
jaringan komputer  yang ada di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI. 

Tahun 2013/2014 

 Pembangunan IT Backbone 
 Revitalisasi jaringan utama 
 Revitalisasi jaringan nirkabel 
 Monitoring jaringan 

 Pembangunan Data Center 
 Revitalisasi koneksi baik WAN maupun LAN 
 Revitalisasi server 

 Pembangunan Cybercampus 
 Modul P2MB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru) 
 Modul Akademik 

 Pembangunan Layanan IT 
 Revitalisasi Website Utama, Program Studi dan Unit Kerja Pendukung 
 Fitur email untuk civitas akademik 
 Fitur e-journal untuk civitas akademik 
 Fitur layanan IT Perpustakaan 
 Fitur Helpdesk 
 Kerjasama dengan vendor Google, Microsoft,  Cisco 

 
Tahun 2014/2015 

 Penambahan kapasitas bandwidth ± 20 Mbps 

 Penambahan servers untuk layanan IT 
 Server DNS 
 Server Web 
 Server Hosting 
 Server Database 

 Penambahan Modul Cybercampus 
 Modul Keuangan 
 Integrasi Cybercampus dengan e-Learning 
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 Peningkatan branding Sekolah Tinggi Manajemen IMMI 
 Promosi di media sosial 
 Kerjasama   dengan   perguruan   tinggi   lain   baik   nasional   maupun 

internasional 
 Kerjasama dengan vendor IT berupa training center, sertifikasi dll 

 
Tahun 2015/2016 

 Penambahan server untuk layanan IT 
 Server Warehouse 

 Penambahan kapasitas bandwidth ± 30 Mbps 

 Penambahan Modul Cybercampus 
 Modul Kepegawaian 

 
Tahun 2016/2017 
 Penambahan kapasitas bandwidth ± 40 Mbps 
 Modul Sarana & Prasarana 
 Integrasi aplikasi perpustakaan dengan cybercampus 
 Integrasi aplikasi e-Office dengan cybercampus 

 
Tahun 2017/2018 
 Penambahan kapasitas bandwidth ± 50 Mbps 
 Penambahan modul unit kerja & unit terkait 

 
Tahun 2018/2020 
 Evaluasi 

 
INTRANET BACKBONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipment : 
 

� Distribution switch menggunakan Cisco 2960 
� Access switch menggunakan cisco 2960 
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SERVER FARM BACKBONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Router Utama menggunakan Cisco 3825 

 Firewall menggunakan Cisco asa 5525 

 Switch Server menggunakan Cisco 4509 

 Switch Access menggunakan Cisco 2960 
 
 
 
 
 

IT Backbone 

Kebutuhan akan akses informasi   tidak   dapat   dihindari   lagi   satu   sama   
lain diharapkan dapat berkomunikasi dengan baik, sebagai contoh mahasiswa dapat 
mengakses informasi perkuliahan, layanan akademik, informasi status pembayaran 
dan kegiatan lainnya yang akan selalu menggunakan teknologi informasi. Sekolah 
Tinggi Manajemen IMMI dituntut untuk dapat melayani seluruh civitas akademik 
maupun non civitas akademik. 

Kebutuhan pembangunan IT backbone sebagai tulang punggung jaringan 
komputer mutlak diperlukan dan  benar-benar  bagus karena  tanpa backbone 
maka seluruh komunikasi baik internal maupun eksternal dapat terganggu. 

 
Data Center 

Information Technology  sebagai salah satu komponen dari Sekolah Tinggi 
Manajemen IMMI yang menjadi penggerak utama dan pengawal berbasis teknologi 
informasi harus mampu penyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang 
kegiatan operasional sehari-hari di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI. 

Seluruh data akan dipusatkan di data center yang ada di bagian teknologi 
informasi dan mampu menyediakan data yang selalu dapat diakses selama 24 jam 
sehari dan 7 hari dalam seminggu tanpa henti. Selain itu juga diharapkan memiliki 
backup yang baik untuk menjaga keabsahan data jika sewaktu-waktu mengalami 
kerusakan. 
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Peningkatan kapasitas bandwidth juga menjadi salah satu tujuan utama 
karena seluruh civitas akademika dapat mengakses informasi baik yang ada di 
dalam (intranet) maupun di internet. Seluruh civitas akademika dapat mengakses 
informasi untuk menunjang proses belajar mengajar. 

 
Layanan berbasis IT 

Website adalah salah satu media yang paling tepat digunakan untuk 
menyampaikan informasi oleh karena itu website utama Sekolah Tinggi 
Manajemen IMMI diharapkan mampu memberikan informasi secara lengkap dan 
akurat sehingga seluruh civitas akademika tidak mengalami kekurangan informasi. 

Email adalah salah satu media komunikasi yang wajib digunakan untuk 
dapat berkomunikasi  diantara  pengguna  internet.  Fasilitas  email  ini  akan  
diberikan kepada seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Manajemen IMMI 
tanpa terkecuali dan diharapkan  dapat  meningkatkan  komunikasi  sehingga  
terjalin  komunikasi  yang baik. Layanan email untuk mahasiswa adalah salah satu 
layanan yang mutlak diberikan oleh sebuah perguruan tinggi untuk dapat 
menunjang proses belajar mengajar, sebagai contoh dosen dapat memberikan tugas 
secara online dan mahasiswa dapat mengirimkan tugas kepada dosennya dengan 
menggunakan email. 

E-Journal adalah salah satu media publikasi hasil penelitian yang dilakukan 
oleh civitas akademika, dengan adanya publikasi secara online akan dapat 
meningkatkan branding  perguruan tinggi  serta dapat meningkatkan prestise dari  
sebuah  perguruan tinggi. Tolok ukur kualitas dari perguruan tinggi adalah 
banyaknya penelitian serta kualitas dari penelitian tersebut. Oleh karena itu 
publikasi journal berbasis online ini sangat diperlukan sekaligus bisa menjadi salah 
satu faktor branding dalam perguruan tinggi. 

 
Perpustakaan sebagai jantung sebuah perguruan tinggi  diharapkan dapat 

membantu dalam melaksanakan  proses belajar   mengajar   dimana  perpustakaan  
memiliki koleksi yang up-todate sehingga mahasiswa dapat mendapatkan referensi 
dan pemahaman perkuliahan dengan baik. Perpustakaan berbasis teknologi 
informasi juga saat ini adalah sebuah keharusan karena sebuah perpustakaan tanpa 
teknologi informasi  hanya merupakan sebuah  gedung dengan koleksi yang  
terbatas. Sistem otomasi perpustakaan adalah sebuah software yang wajib dimiliki 
oleh sebuah perpustakaan modern, layanan pencarian koleksi serta layanan sirkulasi 
dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akurat. Selain itu koleksi digital juga 
merupakan layanan wajib yang harus dimiliki, perkembangan koleksi buku yang 
saat ini sudah online menjadi trend di kalangan perguruan tinggi, dimana 
mahasiswa dapat membaca sebuah koleksi atau informasi pada laptop, tablet, dan 
hp dimanapun dia berada. 

E-learning adalah salah satu model pembelajaran yang saat ini banyak 
digunakan oleh perguruan tinggi  baik di Indonesia maupun di luar negeri, karena 
e-learning membantu proses belajar mengajar tanpa mengenal batas ruang dan 
waktu dimana dosen dan mahasiswa dapat saling berkomunikasi di dalam sebuah 
platform yang dinamakan dengan e-learning. Mode pembelajaran ini juga dapat 
digabungkan dengan mode pembelajaran konvensional yang biasa disebut dengen 
blended learning. 
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Single Sign On 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Userid baku yang lazim digunakan di universitas adalah NIM untuk 
mahasiswa dan NIK untuk  pegawai (NIP  untuk  pegawai  negeri  sipil)  dengan 
memanfaatkan teknologi single sign on memungkinan untuk dapat menggunakan 
satu userid untuk melakukan otorisasi pada beberapa aplikasi yang ada dalam 
sebuah perguruan tinggi sebagai contoh cybercampus, email, wifi, blog civitas dan 
e-learning. 

 
 

Helpdesk Perguruan Tinggi 
Adalah sebuah mekanisme dimana semua permintaan informasi melalui satu 

pintu, yaitu  helpdesk yang  kemudian di sampaikan  kepada pihak yang  terkait. 
Sebagai contoh ketika mahasiswa mendapatkan sebuah kendala dimana mahasiswa 
tersebut tidak dapat melakukan KRS Online dengan alasan sistem mendeteksi 
bahwa belum dilakukan pembayaran, maka akan ditampung oleh helpdesk 
kemudian diteruskan pada pihak BAK untuk kemudian diselesaikan 
permasalahannya. 

 
Branding Perguruan Tinggi 

Informasi tentang sebuah perguruan tinggi ditentukan oleh seberapa kuat 
branding yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut, kemampuan untuk 
menggunakan media berbasis layanan it adalah syarat mutlak untuk dapat dikenal 
oleh masyarakat luas. Sebuah perguruan tinggi banyak dikenal oleh masyarakat 
karena kualitas dan branding yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. 

Sekolah Tinggi Manajemen IMMI berusaha untuk selalu dekat dengan 
semua lapisan  masyarakat  dan  berbagai macam  social  media yang  ada  saat ini, 
seperti facebook, twitter, bbm, whatsapp, google plus, dan lain lain. 
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SISTEM INTEGRASI AKADEMIK (CYBERCAMPUS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Memantapkan aplikasi system informasi akademik berbasis teknologi 

(Cybercampus) dan mengintegrasikan seluruh komponen yang ada untuk dapat 
saling berkolaborasi satu sama lain sehingga menciptakan informasi dengan tingkat 
validitas tinggi serta mempermudah dalam kegiatan operasional sehari-hari. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modul PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru) 

Modul PMB merupakan modul cybercampus yang mengintegrasikan, 
memudahkan dan memanajemen semua proses penerimaan mahasiswa baru mulai 
pendaftaran sampai penetapan sebagai mahasiswa baru. Entitas yang terkait dalam 
modul ini adalah calon mahasiswa, petugas PMB, pimpinan, BAU dan BAK 
masing -masing entitas memiliki role dan fitur yang berbeda sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
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Skema Modul PMB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proses pendaftaran calon mahasiswa baru sangat dipermudah karena 

dilakukan secara online sehingga calon mahasiswa cukup mengakses alamat URL 
yang telah ditentukan lalu mengisi data yang dibutuhkan. Calon mahasiswa baru 
dapat mengetahui secara langsung informasi biaya, jadwal ujian, ujian online 
sampai dengan mengetahui status kelulusan ujian penerimaan mahasiswa baru yang 
telah dilakukan. 

 
 
Pihak PMB dimudahkan dalam memanajemen proses pembukaan 

gelombang pendaftaran yang aktif, penentuan jadwal ujian online, manajemen bank 
soal, monitoring jumlah pendaftar berdasarkan  kriteria tertentu sampai proses 
penetapan  calon  mahasiswa baru menjadi mahasiswa baru. Sedangkan  Pimpinan, 
BAU dan BAK secara umum mempunyai fitur untuk melihat informasi / laporan 
terkait penerimaan mahasiswa baru yang digunakan sesuai untuk kebutuhan 
informasi dan pengambilan kebijakan. 

 
Modul Kepegawaian 

Modul Kepegawaian merupakan modul cybercampus yang menangani 
pengelolaan administrasi data kepegawaian. Pengelolaan data kepegawaian meliputi 
data tenaga pendidik  dalam  hal  ini  adalah  dosen,  tenaga  kependidikan  dalam  
hal  ini  adalah tenaga kependidikan meliputi Tenaga Administrasi, Laboran, 
Pustakawan, Petugas Kebersihan dan Satuan Pangamanan yang bekerja di Sekolah 
Tinggi Manajemen IMMI. 
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Modul Kepegawaian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modul Kepegawaian merupakan bagian dari Pangkalan Data Perguruan 

Tinggi (PDPT) Sekolah Tinggi Manajemen IMMI yang menyediakan master data 
pegawai untuk kebutuhan layanan akademik dosen yaitu pengajaran, penelitian dan 
pengabdian masyarakat serta jenjang karir pegawai yang terintegrasi. 

 
Modul Keuangan 

Modul akademik merupakan modul cybercampus yang menangani 
pengelolaan administrasi keuangan baik ditingkat perguruan tinggi, prodi, 
mahasiswa sampai dengan  tingkat  unit-unit.  Tujuan  utama  dari  modul  ini  
untuk  merekam  dan mengelola data keuangan sehingga proses yang dilakukan 
transparan, cepat, tepat dan akuntabel. Sistem yang  dibangun dalam modul 
keuangan membantu mengurangi  kesalahan  data  yang  diakibatkan  oleh  
kesalahan  manusia  (human error). 

 
 

 

Modul Keuangan 
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Dengan adanya Modul Keuangan ini Sekolah Tinggi Manajemen IMMI akan 
sangat terbantukan dalam mengetahui posisi keuangan sehingga nantinya dapat 
dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan terkait masalah keuangan. 

 
Modul Sarana dan Prasarana 

Modul Sarana dan Prasarana merupakan modul cybercampus yang 
menangani pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di Sekolah Tinggi 
Manajemen IMMI. Adapun sarana dan prasana yang dikelola meliputi sarana-sarana 
pendidikan semisal perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan 
sumber belajar, bahan habis pakai. 

 
Modul Sarana dan Prasarana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prasarana yang dikelola meliputi lahan, ruang kelas,ruang pimpinan, ruang 

program studi, ruang  tata usaha, perpustakaan,  ruanglaboratorium, ruang  
bengkel  kerja, kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, 
convention hall dan lain-lain. 

 
Pengelolaan Sarana dan Prasarana diperlukan untuk menjamin kemudahan 

dan kelancaran terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara 
efektif,efisien dan berkesinambungan (sustainable). 

 
 
3. REKOMENDASI 

Blueprint ini bertujuan untuk mengarahkan TI dan memastikan pencapaian 
kinerja sesuai dengan tujuan yang diinginkan, antara lain : 
a)  TI menjadi searah dengan kebijakan perguruan tinggi dan mempunyai 

manfaat yang dijanjikan dapat terealisasi. 
b)  TI memungkinkan perguruan tinggi memanfaatkan peluang dan  

memaksimalkan layanan terhadap civitas akademika dan pihak luar. 
c)   Sumber daya TI digunakan secara bertanggung jawab. 
d)  TI berkaitan erat dengan resiko yang harus diatur dengan baik. 
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Kesesuaian dalam pencapaian pengembangan implementasi blueprint 
Sekolah Tinggi Manajemen IMMI menurut tingkatan sebagai berikut : 
a)  Tahap pertama, pengembangan mengarah kepada internally-networked 

public- service provider . 
b)  Tahap  kedua,  pengembangan  mengarah  kepada  externally-networked  

public- service provider . 
c)   Tahap ketiga, pengembangan mengarah kepada externally-networked 

economic development oriented. 
Dalam rangka pencapaian tersebut blueprint TI menghasilkan rekomendasi 

yang memuat skala prioritas pengembangan berdasarkan dari hasil telaahan 
terhadap audit arsitektur TI dan tatakelola TI. 

 
3.1. Rekomendasi Jangka Pendek 

Tahap ini akan lebih banyak bekerja dalam proses sosialisasi 
blueprint TI kepada civitas akademika dan bagian-bagian yang terkait 
dengan pengembangan TI tersebut. Dengan kegiatan ini, diharapkan akan 
diperoleh kesamaan visi, semangat dan kesadaran untuk secara bersama 
mencapai Sekolah Tinggi Manajemen Tinggi berstandar nasional maupun 
internasional. 

 
I. Sosialisasi blueprint TI Sekolah Tinggi Manajemen Tinggi 

Adapun kerangka sosialisasi blueprint TI Sekolah Tinggi Manajemen 
Tinggi sebagai berikut : 
1) Tujuan diadakannya sosialisasi. 

a.    Memahami standart kualitas blueprint TI Sekolah Tinggi 
Manajemen Tinggi. 

b.    Memperoleh masukan dari civitas akademika untuk 
pengembangan strategi peningkatan rangking Sekolah Tinggi 
Manajemen IMMI. 

c.   Tergeraknya civitas akademika untuk meningkatkan kualitas 
Sekolah Tinggi Manajemen IMMI berstandar internasional. 

d.   Terbukanya ruang partisipasi stakeholder Sekolah Tinggi 
Manajemen IMMI terhadap usaha pencapaian rangking Sekolah 
Tinggi Manajemen IMMI di tingkat nasional maupun 
internasional. 

e.    Memahami kedudukan, tugas dan fungsi serta kinerja unit-
unit, bagian-bagian pelaksana terkait usaha peningkatan standar 
rangking Sekolah Tinggi Manajemen IMMI. 

2) Deskripsi materi sosialisasi ; terdiri dari beberapa pokok bahasan, 
yaitu: 
a.    Kebijakan TI Sekolah Tinggi Manajemen IMMI (IT Strategis) 
b.   Ruang lingkup, indikator, penilaian dan rencana pencapaian TI 

Sekolah Tinggi Manajemen IMMI. 
c.   Perangkat Lunak Legal (Licence) dan Free Open Source 

Software 
d.    WEB-O-METRIC : Kinerja dan rencana peningkatan. 
e.    Unit ICT terkait : Tugas , Fungsi dan Kinerja. 
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3) Penyaji materi adalah : Ketua, Para Pembantu Ketua, Unit  ICT 
(Puskom) 

4) Metode sosialisasi 
 Metode sosialisasi dilakukan  dengan  metode  tour  atau  kunjungan 

(roll-out). Dengan  metode  ini  maka  tim  ICT  akan  berkunjung 
ke peserta sosialisasi yang sudah terhimpun dalam suatu pertemuan 
di tempat masing-masing. Dalam pertemuan tersebut akan 
dilakukan 2 metode yang dipandu oleh moderator, yaitu:   (a) 
Metode ceramah dan (b) Metode curah pendapat. 

5) Peserta sosialisasi dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu : 
1.   Kelompok prodi, yang dihadiri KaProdi, BEM, HMJ, dan 

KTU. Kelompok ini terdiri dari 2 prodi S1 dan D3 serta 
Pascasarjana  (S2). 

2.  Kelompok Lembaga, yang dihadiri oleh ketua dan sekretaris 
lembaga, beserta Kepala dan Sekretaris pusat-pusat beserta 
anggotanya, Kelompok ini terdiri dari 2 lembaga LPPM dan 
BPMA. 

3.  Senat yang dihadiri oleh Sekretaris senat, ketua-sekretaris 
komisi. 

4.    UPT yang dihadiri oleh ketua dan sekretaris UPT serta unit 
yang ada di dalamnya. Kelompok ini terdiri dari 6 UPT yaitu 
UPT. Perpustakaan, UPT. Puskom, UPT.  

5.  Administrasi yang dihadiri oleh kepala BAK, BAU dan 
BAUM serta taskforce atau anggota di dalamnya yang ditunjuk. 

 Dalam penghitungan yang mempertimbangkan jumlah peserta, 
maka kelompok sasaran 4 dan 5 dapat dijadikan satu menjadi 1 
kelompok pertemuan. 

6 . Tempat dan waktu 
 Kegiatan sosialisasi blueprint TI   Sekolah Tinggi Manajemen 

IMMI dilaksanakan di tempat masing-masing  (Prodi, Lembaga 
dan UPT) dengan waktu pertemuan pada jam kantor (Senin – 
Sabtu). 

7. Jadwal   kegiatan;   Jadwal   kegiatan   untuk   pelaksanaan   
sosialisasi dilakukan selama 3 bulan. 

 
II. Arsitektur TI 

A. Peranan 
1.   Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) 

 Implementasi SIAKAD secepatnya dilaksanakan dengan 
menerapkan pilot project terhadap BAK – institusi yang 
menjadi pilihan. Implementasi ini diharapkan dapat 
memberikan umpan balik terhadap asset sistem yang telah 
dibeli sehingga kegunaannya menjadi bersesuaian dengan 
keperluan Sekolah Tinggi Manajemen IMMI. 
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2.   Manajemen Kelas Mahasiswa 
 Bagian dari SIAKAD salah satunya adalah melakukan 

manajemen kelas untuk mahasiswa termasuk di dalamnya 
adalah pengaturan jadwal pengajaran dosen – mahasiswa, 
administrasi – dosen – mahasiswa. 

 Kedepan, pembagian kelas akan disediakan opsi 
tambahan berupa pembagian kelas yang didasarkan pada proses 
klaster (analisa clustering) yang berbahan dasar prestasi 
mahasiswa semester sebelumnya. Pembagian dengan klaster ini 
memungkinkan kelas yang lebih homogen prestasinya sehingga 
dosen lebih mudah dalam memberikan pengajaran karena 
kemampuan yang hampir merata. Metode klaster yang akan 
dipakai bisa dipilih, misal : kmean, neural network, nearest 
neighborhood, algoritma genetik, dan lain-lain. Pemikiran 
manajemen kelas mahasiswa dalam rekomendasi jangka 
pendek, jangka menengah dan panjang ini tidak terlepas dari 
terintegrasinya SIAKAD tersebut. 

3. Pembangunan dan Pelaksanaan Sistem Registrasi Online 
Pembangunan sistem registrasi online seyogyanya telah 

mulai dilaksanakan Hal ini diperlukan untuk menunjang  
pelaksanaan  registrasi  yang  setiap  tahunnya  dilakukan oleh 
seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen IMMI yang 
aktif. Selama ini pelaksanaan registrasi mahasiswa masih 
dilakukan secara manual. Pembangunan sistem registrasi online 
ini harus dilaksanakan untuk membantu kinerja bagian 
Akademik Sekolah Tinggi Manajemen IMMI dalam mendata 
mahasiswa yang aktif. 

 Pelaksanaan registrasi  online  ini  dapat  dikatakan  
berjalan baik, dengan tahap awal membagi pelaksanaan 
registrasi per program studi. Tempat yang dijadikan site 
registrasi berada di area kampus utama dan UPT. Puskom. 
Pelaksanaan registrasi online ini juga memanfaatkan  
infrastruktur yang telah ada yaitu bandwidth sebesar 30 Mbps. 

 
B.   Pendukung 

1.  Sistem Alumni Online 
Pembangunan Sistem Informasi Alumni secara online  

diperlukan 
untuk melihat sejauhmana stakeholder yang ada di 

Indonesia menyerap alumni dari Sekolah Tinggi Manajemen 
IMMI dalam rangka pembangunan skala nasional dan daerah. 

Selain itu pembangunan Sistem Informasi Alumni secara 
online merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk 
menyimpan data-data alumni, korespondensi sesame alumni 
dan civitas akademika, informasi lowongan pekerjaan serta 
media dalam memberikan saran dan masukan kepada Sekolah 
Tinggi Manajemen IMMI. 
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Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Manajemen IMMI (IKA 
Sekolah Tinggi Manajemen IMMI) merupakan kelembagaan 
yang diharapkan menjadi ujung tombak pelayanan terhadap 
alumni. IKA Sekolah Tinggi Manajemen IMMI juga dibebani 
fungsi untuk penelusuran data alumni bekerjasama dengan 
program studi. 
 
Pada tingkat institusi : 

Pelaksana pada tingkat perguruan tinggi ada pada Staf 
khusus di bawah Akademik dan Kemahasiswaan.  Adapun 
koordinasi di tingkat perguruan tinggi mempunyai peran : 
1.   Memastikan unit di Program Studi menjalankan tugas 

penelusuran data alumni. 
2.  Membuat media komunikasi yang dapat diakses alumni 

(kerjasama dengan IKA Sekolah Tinggi Manajemen IMMI 
dan Humas yang berbasis hardcopy yang disebarkan ke 
alumni. 

3.    Membuat media komunikasi berbasis web (terkait dengan 
sistem informasi). 

 
Pada tingkat Program Studi : 

Pelaksana pada tingkat Prodi ada pada Staf Edukatif dan 
Administratif sebagai Unit Pelaksana. Adapun koordinasi di 
tingkat Program Studi mempunyai peran : 
1.    Melakukan  eksekusi  penelusuran  data  umum  alumni   

khusus untuk kebutuhan  Prodi terutamayang berkaitan 
dengan akademik dan pemutakhiran kurikulum. 

2.    Membantu institusi mensukseskan penelusuran data 
alumni. 

Pengembangan sistem 
Sistem informasi alumni harus menawarkan solusi yang 

lengkap meliputi kebutuhan jejaring profesional dan sosial 
untuk alumni. Secara garis besar sistem ini diharapkan berisi 
paling tidak: 
a.   Customer Account Management  
b.   Customizable Functionality 
c.   Data Import/Export  
d.   Event Management  
e.   Jobs Board 
f. Mail Merge 
g.   Member Forums 
h.   Member Profile & Account Access.  
i. Member Search Functions 
j. Online Event Registration  
k.   Online Member Interface  
l. Onsite Registration 
m.  Reporting 
n.   Secure Member Directory 
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Sistem  yang  berbasis  web  ini  harus  memenuhi  
kriteria  sebagai berikut: 
a.   Memungkinkan alumni untuk memperbaharui data,  

informasi dan kontak dengan mudah. 
b.   Memungkinkan alumni mendapatkan informasi kegiatan 

atau hal yang dibutuhkan dengan mudah. Sangat  
dimungkinkan system yang dibangun dapat dibuat   
"customizable" dengan   seperti konsep "My Account". 

c.  Memungkinkan adanya "personal web" untuk alumni (saat 
ini sedang dikembangkan portal blog yang bisa dipakai 
oleh alumni pula. 

d.   Adanya newsletter sign-up. 
e.   Kemudahan  administrasi  untuk  membuat  berita  dan  

publikasi event. 
f. Menampilkan   "spotlight   alumni"   untuk   menunjukkan   

cerita sukses. 
 

Metode Penelusuran Data Alumni 
Media 
a. SMS-Alumni 
b. Email 
c. Mailing List 
d. Chatting atau Message Board  
e. Temu Alumni 
f. Telephone 
g. Surat 
h. Legalisir 
i. Prasyarat Wisuda 

 
Media Komunikasi dengan Alumni 
Pertemuan 
a. Mendorong   penyelenggaraan   Alumni   Gathering   atau   

temu Alumni baik di tingkat Perguruan Tinggi maupun 
Prodi.  

b. Mendorong penyelenggaraan Alumni Scientific Meeting. 
c. Menghadirkan Alumni dalam Acara Sambutan Wisuda, 

maupun kegiatan  ilmiah,  training,  seminar  dan  acara  di  
Perguruan Tinggi, maupun prodi (prodi per angkatan). 

d. Pertemuan IKA daerah dan pertemuan IKA pusat. 
 

Media Publikasi 
a.    Bulletin / Newsletter online dan hardcopy. 
b.    Memelihara komunikasi dengan multichannel (mailing list, 

social web dan lain-lain). 
Ke depan sistem ini akan diintegrasikan dengan Sistem 

Informasi Akademik (SIAKAD). Sistem Informasi Alumni 
secara online berbasis web ini juga memanfaatkan infrastruktur 
yang telah ada yaitu bandwidth sebesar 30 Mbps. 
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2.  Perluasan Website (layanan digital, layanan unit) 
Saat ini  web   www.stimaimmi.ac.id  lebih  diorientasikan  

ke  sisi  internal Sekolah Tinggi Manajemen IMMI sebagai 
kepanjangan dari sistem desktop yang ada di Sekolah Tinggi 
Manajemen IMMI untuk akses sistem informasi. 

Terdapat 3 jenis layanan website yang akan dikembang-
kan yaitu: 
a. Portal informasi umum yang memanfaatkan  

www.stimaimmi.ac.id sebagai media menyebaran 
informasi yang komprehensif yang dikelola secara 
koordinatif oleh Bagian UPT. Puskom Sekolah Tinggi 
Manajemen IMMI dengan seluruh bagian pelayanan 
Sekolah Tinggi Manajemen IMMI. 

b. Portal layanan digital yang akan mengantarkan pengguna 
kepada layanan khusus seperti Sistem Informasi Akademik 
(SIAKAD), UPT. Perpustakaan dan repository (karya 
akademik), e-Learning. 

c. Portal Unit di dalam Sekolah Tinggi Manajemen IMMI 
adalah website yang dikembangkan secara terpisah oleh 
masing-masing unit yaitu program studi, serta lembaga di 
lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen IMMI lainnya. 

 
3. Layanan Beasiswa (Sistem Monitoring Beasiswa – SIMBEA) 

 Pembangunan Sistem Monitoring Beasiswa (SIMBEA) 
online diperlukan untuk memberikan informasi dengan cepat 
kepada civitas akademika terutama mahasiswa dalam mencari 
beasiswa. 

Layanan ini juga akan menjadi informasi awal bagi para 
donatur atau pemberi beasiswa kepada mahasiswa Sekolah 
Tinggi Manajemen IMMI terhadap capaian jumlah yang telah 
disalurkan, peminatan atau bidang-bidang keilmuan yang 
menjadi daya tarik beasiswa. 

Sistem Monitoring Beasiswa online ini juga 
memanfaatkan infrastruktur yang telah ada yaitu bandwidth 
sebesar 30 Mbps. 

 
 

C.  Infrastruktur 
1.   Long range Wi-Fi 
  Kebutuhan akses internet akan semakin tinggi seiring 

dengan makin tingginya penerapan layanan digital berbasis 
komunikasi. Penggunaan dial-up tidak lagi ekonomis karena 
pengguna akhir harus membayar pulsa telpon dan beli modem, 
pihak Sekolah Tinggi Manajemen IMMI juga harus 
menyediakan banyak line telepon yang tentu saja ada 
konsekuensi biayanya. 
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  Penggunaan Wi-Fi dengan jangkauan yang luas akan bisa 
menyelesaikan masalah akses ini. Terlebih rencananya Sekolah 
Tinggi Manajemen IMMI memiliki lokasi kampus diluar 
kampus utama. Untuk itu perlu diatur mekanisme aksesnya 
sehingga bandwidth yang tersedia memang hanya dipakai oleh 
pihak yang berhak, dan bukan dimanfaatkan oleh semua orang 
yang ada dijangkuan Wi-Fi tersebut. 

 
2.  Fiber Optic 
  Pengembangan fiber optic diperlukan untuk menjamin 

ketersediaan komunikasi  data  antar program studi hingga  ke  
dalam  kelas-kelas  dan unit-unit terkecil dilingkungan kampus 
utama Sekolah Tinggi Manajemen IMMI. Dimana 
pengembangan ini akan menjadi media pemanfaatan bandwidth 
yang cukup besar di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI. 

  Tujuan pengembangan ini tidak terlepas dari bagian 
Sekolah Tinggi Manajemen IMMI dalam rangka memberikan 
pelayanan yang terbaik bagi civitas akademika. 

 
3.   Otentikasi Users 
  Saat ini otentikasi users dilakukan dengan berdasar 

password yang merupakan otentikasi 1 faktor. Metode ini 
kedepan sudah tidak memadai lagi, bahkan ditinggalkan oleh 
kalangan perbankan untuk transaksi finansial. Tren masa depan, 
akan digunakan otentikasi 2 faktor yang lebih aman yang 
memerlukan token khusus / kalkulator khusus semacam yang 
dipakai di transaksi finansial. 

  Hal ini akan sangat bermanfaat sekali bila diterapkan di 
unit tertentu atau modul tertentu yang dirasa sensitif seperti 
transaksi nilai, transaksi keuangan, dan sejenisnya. 

 
4.   Disaster Recovery Plan 

  Disaster Recovery Plan merupakan hal yang sangat vital, 
karena bencana adalah suatu hal yang tidak direncanakan dan 
dapat terjadi kapan saja. Hal ini sangat bermanfaat jika data 
yang ada sudah sangat banyak baik dari sisi ukuran kapasitas 
maupun macam ragam datanya. 

  Kondisi Sekolah Tinggi Manajemen IMMI saat ini salah 
satu upaya untuk disaster recovery adalah backup harian dan 
mingguan dengan media backup di simpan di lokasi yang sama 
dengan media penyimpanan yang berbeda. 

  Idealnya, semakin jauh lokasi penyimpanan backup akan 
semakin baik karena secara geografis kemungkinan untuk 
terkena bencana secara bersamaan menjadi semakin kecil. Efek 
waktu tunda dari backup juga berpengaruh terhadap tingkat 
recovery dari data jika terjadi bencana. 
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  Beberapa teknologi backup real-time yang saat ini 
tersedia antara lain dengan penggunaan RAID yang mendukung 
transfer data lewat HTTP seperti ISCSI, fiber channel, dan lain-
lain. Beberapa alternatif lain adalah penggunaan file sistem 
yang terklaster (clustered internet file system), dimana media 
simpan bisa tersebar di banyak tempat tapi dianggap satu 
kesatuan. 

  Disaster  Recovery  Plan  Pada  masa  yang  akan  datang  
diharapkan bahwa Disaster Recovery Plan yang ada pada badan 
sistem informasi Sekolah Tinggi Manajemen IMMI bisa 
menerapkan skema tersebut, meski belum ideal seperti standar 
internasional yaitu site 1 dan site 2 harus beda benua. 

  Dalam rekomendasi jangka pendek ini, diharapkan 
dokumentasi tentang perlakuan yang harus dilakukan jika 
terjadi disaster dapat terbuat. 

 
 

D.   Tatakelola Teknologi Informasi 

1. Perampingan Organisasi dan Efisiensi 
  Beberapa hal yang perlu di perhatikan, agar Sekolah 

Tinggi Manajemen IMMI menjadi organisasi yang solid, efektif 
dan efisien, antara lain adanya organisasi yang  ramping  dan  
efisien  dimana  organisasi  yang  ramping  akan meng-cut 
banyak jalur birokrasi dan hal ini akan meningkatkan kecepatan 
dalam melayani dan efisiensi kerja. 

  Dimana saat ini telah ada unit UPT. Puskom, agar 
koordinasi layanan TI dirasakan maksimal, memiliki struktur 
organisasi yangterintegrasi, mengurangi redudansi koordinasi  
serta  yang  terpenting  dapat  menyentuh  di  semua  lini. Maka 
penyatuan unsur atau komunitas teknologi informasi dan 
komunikasi pada Sekolah Tinggi Manajemen IMMI sudah 
merupakan keharusan. 

  Pembenahan organisasi dalam rangka perampingan  
organisasi dan efisiensi kinerjanya sesegera mungkin dapat 
terbentuk. Dalam rekomendasi jangka pendek ini struktur 
organisasi  dimaksud diharapkan   dapat   mengakomodir unit-
unit ICT dan personilnya dengan nama Pengembangan 
Teknologi Informasi   dan Komunikasi (PPTIK). 

  Struktur Organisasi tersebut minimal terdiri dari : Ketua 
Sekretaris Bidang Pengembangan Software Bidang 
Pengembangan Hardware Bidang Pengembangan Jaringan 
Bidang Pengembangan SDM TI Bidang Pengembangan 
Blended Learning 
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2.   Lingkungan kerja yang kondusif 
  Dengan adanya penyatuan unsur atau komunitas 

dimungkinkan akan terjalin komunikasi dua arah (termasuk 
rapat/meeting) yang efektif dan efisien dengan pihak 
manajemen serta dapat mengidentifikasi hal-hal  tersebut  
sekaligus menginformasikan  tentang tujuan-tujuan perguruan 
tinggi atau suatu lembaga, target dan rencana ke depan akan 
mendorong pegawai untuk memberikan feed back. 

  Harapan besarnya adalah tersentralisasinya komunitas TI 
dalam menjalankan atau mengimplementasikan teknologi guna 
melayani civitas akademika. 

 
3.   Specialized for work people 

  Spesialis  pekerjaan  menjadi  tuntutan  di  masa  yang  
akan  datang. 

  Professional menjadi keharusan dan tuntutan, setiap 
orang ditempatkan pada posisi sesuai dengan bakat dan 
kompetensinya sehingga dapat bekerja secara maksimal dan 
efisien. 

  Model perekrutan pegawai adalah dengan melihat aspek 
kemampuan yang dimiliki dan bersesuaian dengan kebutuhan, 
menarik mahasiswa lulusan terbaik di bidangnya masing-
masing. 

 
4.   Penjenjangan Karir 
  Jenjang  karir  pegawai  juga  selayaknya  menjadi  

perhatian,  karena akan memacu pegawai menjadi yang terbaik. 
Salah satu prinsip atau filosofi utama yang umum dipakai di 
dalam membuat career plan/career growth atau pola karir 
pegawai adalah bahwa promosi dan pengembangan karir 
pegawai didasarkan atas kompetensi dan bukan berdasarkan 
umur pegawai, kecuali pada pekerjaan-pekerjaan dimana umur 
menjadi sesuatu yang secara hokum menjadi persyaratan 
kerja. 

  Maka dalam hal ini, yang digunakan adalah kompetensi 
bukan umur. Jabatan-jabatan tertentu di universitas sebaiknya 
sudah merintis pola “fit-and-proper test” yang ditujukan 
kepada pegawai administratif sehingga pimpinan perguruan 
tinggi bisa melakukan full control dan konsentrasi penuh atas 
pekerjaannya. 

 
5.  Remunerasi dan Reward System 
  Remunerasi dan Reward system juga sangat dibutuhkan 

untuk lebih memotivasi pegawai agar semangat dalam bekerja. 
Saat ini remunerasi telah mendapat aspek hukum yang jelas 
dari pemerintah. 
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  Dengan adanya remunerasi dan reward seorang pegawai 
akan lebih kreatif dan inovatif dalam bekerja karena hasil 
kreatifitasnya dihargai sebagai sebuah prestasi yang 
membanggakan. Remunerasi dan Reward ini bisa berupa 
insentif/bonus, pelatihan atau training, beasiswa melanjutkan 
sekolah dan lainnya. 

 
6.  Training and Development 
  Untuk mendukung dan membuat sebuah sistem dalam 

TI berjalan dengan baik maka dibutuhkan tenaga-tenaga yang 
professional dan terlatih. Arah pengembangan SDM selayaknya 
sudah melihat pemanfaatan dan penerapan TI dalam organisasi. 

  Training and Development sangat dibutuhkan  dalam 
rangka peningkatan skill dan kemampuan pegawai. Training 
perlu di konsep dengan baik dan bersifat share knowledge. 
Hal ini perlu dilakukan agar transfer knowledge dapat berjalan 
dengan baik. Budaya kerja harus dibentuk menjadi budaya 
organisasi yang mendukung kreatifitas dan inovasi para 
pegawai. 

 
7.   Research and Development 

  Research and development sistem menjadi sangat penting 
untuk memenangkan kompetisi. Dalam TI inovasi-inovasi 
sangat cepat dihasilkan guna mendukung kegiatan manusia. 
Inovasi-inovasi baru tersebut akan meningkatkan efisiensi dan 
layanan serta kemampuan perguruan tinggi untuk menjadi lebih 
baik.  Sekolah Tinggi Manajemen IMMI telah memiliki unit-
unit yang dapat melakukan research and development tersebut 
diantaranya UPT. Puskom. Pendayagunaan unit-unit tersebut 
merupakan fokus yang secepatnya diperbaiki sehingga research 
and development dapat berjalan dengan baik. 

 
 

3.2.  Rekomendasi  Jangka  Menengah  dan  Jangka Panjang 
Rekomendasi jangka menengah akan banyak bekerja dengan 

melanjutkan pekerjaan pada tahap rekomendasi jangka pendek walaupun ada 
sebagian pekerjaan baru dimulai dalam tahap ini. Rekomendasi jangka 
menengah juga bisa merupakan “batu loncatan” untuk menapak pekerjaan di 
tahap rekomendasi jangka panjang. 

Sementara rekomendasi jangka panjang adalah tahap akhir pekerjaan 
dalam sebuah rekomendasi yang akan dikerjakan atau sebagian rekomendasi 
pekerjaan telah mencapai sebuah keberhasilan. 

Walaupun demikian pekerjaan dalam rekomendasi jangka panjang 
bukanlah akhir dari sebuah pekerjaan besar, akan tetapi secara tahapan 
proses merupakan capaian akhir dari sebuah rangkaian minor pekerjaan. 
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Rekomendasi jangka panjang ini juga merupakan  suatu pilar atau 
pijakan  dalam membuat suatu rangkaian pekerjaan berikutnya dalam skala 
yang lebih besar atau mengikuti trend perkembangan TI itu sendiri. Sehingga 
siklus pembangunan sistem terus berlangsung (System Development Life 
Cycle-SDLC). 

 
I. Arsitektur TI 

1. E-learning / Blended Learning 
E-learning  atau  Blended  learning  merupakan  suatu  

perangkat  yang sangat penting dalam dunia pendidikan modern, 
yang memungkinkan menghilangkan batas fisik jarak, ruang dan 
waktu sehingga aktifitas pembelajaran bisa berjalan lebih lancar dan 
cepat. Meski tak dapat dipungkiri bahwa pada tahap awal 
implementasi akan lebih berat bagi dosen untuk menyiapkan bahan 
e-learning, namun secara jangka panjang akan lebih hemat dan 
menguntungkan. 

Saat ini akan dikembangkan fasilitas e-learning atau blended 
learning yang bisa diakses mahasiswa dan dosen lewat web, 
http://bl.stimaimmi.ac.id. Akses lewat web memungkinkan hampir 
semua orang bisa mengakses materi- materi e-learning yang ada, 
sehingga hampir tak ada beda antara hak antara pihak yang memang 
eligible untuk mendapatkan hal itu dengan yang tidak. 

Kedepan diharapkan akan ada utility khusus yang analoginya 
semacam yahoo messenger, yang di-customize dalam kompresi data 
untuk menghemat bandwidth dan juga otentikasi khusus untuk akses 
e- learning/blended learning, sekaligus untuk teleconference, mail, 
dan lain- lain. Dengan demikian, masalah materi dengan akses 
berbatas di atas bisa diselesaikan. Hal ini untuk mengatasi terhadap 
pembatasan materi. 

Selain itu sebaiknya harus ada unit yang secara khusus 
menangani elearning/blended learning seperti pada Perguruan 
Tinggi lain yang sudah menerapkannya lebih dahulu. 
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2.  Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) 
  Adanya Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)  

merupakan  fasilitas yang menjadi keharusan bagi Sekolah Tinggi 
Manajemen IMMI dalam memberikan layanan kepada civitas 
akademika terutama dosen dan pegawai administrasi. 

  Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Sekolah 
Tinggi Manajemen IMMI adalah aplikasi yang berbasis web 
digunakan untuk menunjang proses administrasi kepegawaian di 
Sekolah Tinggi Manajemen IMMI. 

  SIMPEG bertujuan untuk membuat manajemen sumber daya 
manusia di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI menjadi terintegrasi 
baik secara internal maupun berdasarkan aplikasi yang terbangun 
oleh pusat, terpadu dan reliable dengan cara memberikan potret 
kondisi kepegawaian terakhir. 

  Fungsi SIMPEG antara lain untuk menunjang dan memper-
cepat proses promosi pegawai, baik jabatan, pangkat dan gaji. 
Selain itu SIMPEG juga membantu dosen dalam penghitungan 
angka kredit kumulatif dan merekapitulasi kegiatan-kegiatan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi. 

  SIMPEG membantu penyebaran berita dari pihak Institusi ke 
program studi dan pegawai secara lebih cepat. SIMPEG juga 
memfasilitasi pegawai yang ingin bertanya mengenai proses 
kepegawaian kepada human capital Sekolah Tinggi Manajemen 
IMMI. 

  Penerapan sistem absensi digital menggunakan RFID (Radio 
Frequency Identification) merupakan keharusan dalam rangka 
meningkatkan disiplin kinerja bagi staf pengajar dan staf 
administrasi Sekolah Tinggi Manajemen IMMI. 

 
3.   Sistem Informasi Surat Menyurat (SIMRAT) 
  Aplikasi Sistem Informasi Surat Menyurat (SIMRAT) 

Sekolah Tinggi Manajemen IMMI adalah aplikasi yang berbasis 
web digunakan untuk menunjang proses administrasi surat menyurat 
di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI. 

  SIMRAT bertujuan untuk membuat manajemen sumber daya 
manusia di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI menjadi terintegrasi, 
terpadu dan reliable dengan cara memberikan potret kondisi surat-
menyurat terakhir. 

  Fungsi SIMRAT antara lain untuk menunjang dan 
mempercepat proses penyebaran  atau  distribusi  surat  menyurat  
dilingkungan Sekolah Tinggi Manajemen IMMI.  Ke depan 
SIMRAT juga akan memberikan aplikasi yang bersifat front office 
yang terdiri dari : 
a.  Aplikasi word processor 
b. Aplikasi spreadsheet 
c.   Aplikasi pertukaran data 
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4.   Sistem Informasi Perpustakaan Digital (Digital Library) 
  Berdasarkan kondisi eksisting UPT. Perpustakaan telah 

memiliki ketersediaan dukungan layanan TI : 
1.  Tersedia sistem katalog digital (WinIsys). 
2.   Tersedia laporan tugas akhir digital. 
3.  Akses jurnal domestik dan internasional. 
4.   Tersebarnya  perpustakaan  pada tingkat  program studi  dan 

perpustakaan daerah. 
5.   Adanya dukungan terminal perangkat keras sebagai tempat 

layanan umum perpustakaan digital. 

  Dukungan layanan TI terhadap UPT. Perpustakaan adalah 
dengan keberadaan perpustakaan digital sehingga mampu 
mendukung peningkatan layanan kualitas akademik lulusan. 

  Selain itu juga faktor pendanaan memiliki peran penting 
dalam upaya peningkatan layanan tersebut. Pembekalan 
pengetahuan tentang TI juga tidak terlepas yang merupakan satu 
kesatuan dalam layanan akademik. 

 
5.   Manajemen Korporat (Manajemen dan Organisasi) 

  Adanya komitmen yang tinggi dari  pimpinan Perguruan 
Tinggi akan memperlihatkan kondisi manajemen yang baik pula. 
Saat ini manajemen TI di kampus dilaksanakan secara administratif 
pada level setingkat Bagian, yang bertanggung jawab kepada 
Pembantu Ketua bidang Administrasi dan Keuangan. 

  Berkaitan dengan perampingan organisasi dan efisiensinya, 
maka penyatuan  unsur  atau  komunitas  teknologi  informasi  dan  
komunikasi pada Sekolah Tinggi Manajemen IMMI sudah 
merupakan keharusan. 

  Target perampingan organisasi salah satunya dengan 
terbangunnya SOP- SOP yang detail dan memiliki spesifikasi pada 
tiap-tiap bagian dalam pemanfaatan TI guna menunjang kegiatan 
operasional. 

 
6.   Unified Communication dan Single Sign On 

  Komunikasi merupakan kebutuhan penting dalam  
pengelolaan suatu organisasi. Kelancaran distribusi informasi akan 
sangat dipengaruhi oleh infrastruktur  pendukung  komunikasi.  
Kondisi  saat  ini  hanya  kampus Utama terpadu yang terhubung 
komunikasi suara yang terpadu (antar gedung bisa komunikasi 
tanpa perlu lewat jalur telepon berbayar) dengan menggunakan 
PABX, walaupun masih parsial.  

  Kedepan diharapkan komunikasi dilingkungan kampus utama 
Sekolah Tinggi Manajemen IMMI dan diluar kampus utama bisa 
terpadu baik dari sisi lingkupnya namun juga dari sisi kontennya 
(dulu voice saja, ke depan bisa voice + data + multimedia + email 
communication + resource lainnya).  
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 Dengan keragaman teknologi ini, diharapkan komunikasi bisa lebih 
lancar, sehingga bias  meningkatkan produktifitas dan menghemat 
biaya operasional. 

  Kondisi saat ini, semua sumber data pada aplikasi di 
lingkungan UII masih menggunakan OLTP (online transaction 
processing). Meski OLTP cocok dipakai untuk operasional karena 
kondisinya berubah secara real time sesuai kondisi lapangan, untuk 
keperluan analisis dan pelaporan secara makro tidak terlalu cocok 
karena data berubah setiap saat sesuai transaksi. Laporan yang 
bersifat makro akan lebih cocok jika kondisi data konsisten  dalam  
jangka   waktu   tertentu,   misalnya   untuk  keperluan layanan data 
mahasiswa, pembayaran SPP. 

  Kedepan diharapkan ada system Datawarehouse di 
lingkungan unit  ICT terpadu yang bisa diakses luas oleh unit-unit 
lain dan untuk OLAP (online analytical  processing) maupun data-
mining untuk mendukung pengambilan keputusan para pimpinan 
Perguruan Tinggi. 

 
7.   Penguatan Jaringan 
  Penguatan jaringan sangat diperlukan  sebagai upaya merespon 

perkembangan layanan teknologi informasi bagi proses akademik. 
Untuk itu diperlukan adanya evaluasi jaringan yang menyangkut 
hal-hal : 
a. Peta jaringan secara umum, termasuk pula identifikasi switch, 

router , ataupun jaringan intenal bila ada. 
b. Jumlah komputer yang terkoneksi dengan internet/intranet yang 

dibedakan antara official (kantoran) dan yang bersifat publik 
(mahasiswa). 

c. Menyusun tahapan-tahapan untuk proses migrasi alamat IP dari 
IP Versi 4 menuju IP Versi 6. 

d.  Jumlah komputer di laboratorium masing-masing yang tidak 
terkoneksi internet dengan diidentifikasi apakah dalam jaringan 
atau stand alone. 

e. Identifikasi   pemakai   notebook   dan   dibedakan   antara   
kantoran misalnya berapa yang dimiliki jurusan, program studi 
dan bagian, berapa yang dimiliki dosen, dan perkiraan 
kepemilikan mahasiswa. 

 
8.  Penguatan Storage dan Jaringan 

  Tidak   bisa   dipungkiri   bahwa   kebutuhan   akan   media   
penyimpanan (storage)  semakin  lama  semakin  besar.  Hal  ini  
sejalan  dengan  makin beragamnya jenis data yang bisa disimpan, 
kalau dahulu hanya berupa teks saja, saat ini berkembang menjadi 
suara, gambar, video, dan file multimedia yang lain. Selain itu 
jumlah user yang harus ditangani juga semakin  bertambah  
sehingga secara kumulatif ukuran data semakin besar. 
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  Bertambahnya aplikasi juga menuntut bertambahnya 
kebutuhan storage, misal adanya aplikasi e-learning yang butuh 
tempat untuk menyimpan materi kuliah sekaligus menyimpan hasil 
pengumpulan mahasiswa. 

  Kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi lagi dengan penggunaan 
stand-alone disk, sehingga ke depan diperlukan SAN (storage area 
network) yang skalabilitasnya bisa mencapai puluhan terabyte. 
Penggunaan SAN yang tidak lagi melekat langsung di server tapi 
menggunakan kabel jaringan sebagai media perantara dan makin 
banyaknya aplikasi, memerlukan bandwidth  yang  semakin  besar  
sehingga  tidak  bisa  ditampung  lagi dengan infrastruktur jaringan 
30 Mbps tetapi akan terjadi bottleneck di jaringan bila tidak ada 
peningkatan bandwidth. 

  Untuk keperluan tersebut, infrastruktur jaringan, minimal 
yang ada diruang server harus ditingkatkan lagi kapasitasnya dari 
semula 30 Mbps menjadi 1 Gbps. 

 
II. Tatakelola TI 

1.   Integrated Bussiness Application 

  Aplikasi bisnis yang ada dipasaran seperti SAP, People 
Soft, Siebel, dan lain-lain memerlukan kiat tersendiri dalam proses 
integrasinya dengan sistem internal yang sudah ada di suatu 
institusi. Kondisi saat ini, Sekolah Tinggi Manajemen IMMI belum 
mempunyai aplikasi bisnis SAP yang dipakai untuk aplikasi 
finansial dan kontrol. 

  Pembangunan aplikasi bisnis SAP dan aplikasi bisnis yang 
lain, haruslah mempunyai fasilitas yang bisa dimanfaatkan dari 
bahasa pemrograman lain yang berupa API atau yang semacam itu 
(pada SAP namanya adalah BAPI) serta memanfaatkan SDM yang 
ada. 

  Kedepan, diharapkan semua fasilitas yang ada di aplikasi-
aplikasi bisnis seperti SAP bias dimaksimalkan dengan mem-
pergunakan API yang memang disediakan oleh aplikasi-aplikasi 
tersebut. Dengan demikian, tingkat 1implementasinya bisa lebih 
tinggi dalam artian semua modul yang tersedia dimanfaatkan 
sepenuhnya. 
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PENUTUP  
 

Kesiapan dan kesigapan Sekolah Tinggi Manajemen IMMI dalam merespon 
perubahan akan memperkuat posisi Sekolah Tinggi Manajemen IMMI menjadi institusi 
pendidikan yang mampu menghasilkan keluaran yang berkualitas sehingga mampu 
berdiri setara dalam pergaulan masyarakat, nasional bahkan dunia, ikut berperan aktif 
dalam menggerakkan roda ekonomi dan pembangunan bangsa, dan menghasilkan karya 
yang mampu mendorong peningkatan keunggulan bangsa. 

Untuk itu pengelolaan Sekolah Tinggi Manajemen IMMI dewasa ini tidak dapat 
lagi diselenggarakan secara konvensional namun harus berpedoman pada prinsip-
prinsip Good University Governance (GUG). Pengelolaan tersebut menjadi semangat 
dasar Sekolah Tinggi Manajemen IMMI sebagai pusat keilmuan, kebudayaan, 
peradaban, dan inovasi. Hal itu sejalan dengan kondisi kompetisi global yang menuntut 
Sekolah Tinggi Manajemen IMMI untuk secara kontinyu melakukan perbaikan 
program pendidikannya agar berorientasi pada stakeholders. 

Harapan besar dengan adanya blueprint TI 2013-2017 ini dapat menjadi arah, 
panduan dalam mengembangkan TI dilingkungan Sekolah Tinggi Manajemen IMMI. 
Terutama yang menjadi pusat perhatian adalah bagian rekomendasi-rekomendasi, baik 
jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Sehingga apa yang dicita-
citakan dapat terwujud dengan baik. 
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Daftar Istilah 
 
 
 
BAK  Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan 
Bandwidth  Lebar Jalur Komunikasi 
BAUK  Biro Administrasi Umum dan Keuangan 
BEM  Badan Eksekutif Mahasiswa 
Blueprint  Cetak Biru 
DC  Data Centre 
DL  Distance Learning 
DRC  Disaster Recovery Centre 
E-governance  Elektornik 
Governance E-learning  Elektronik  
Learning Hardware  Perangkat Keras 
HMJ  Himpunan Mahasiswa Jurusan 
HTTP  Hypertext Transfer Protocol 
ICT  Information Communication Technology 
IKA  Ikatan Alumni 
IT  Information Technology 
Kabag  Kepala Bagian  
LPPM  Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 
LPSE  Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
Mbps  Mega Bit per Second 
Open Source  Software yang didistribusikan beserta dengan kode  
  sumbernya (souce code) 
PC  Personal Computer 
Puket  Pembantu Ketua 
Prodi  Program Studi 
PT  Perguruan Tinggi 
Puskom  Pusat Komputer 
RAID  Random Array of  Independent Disk 
RFID  Radio Frequency Identification 
SDA  Sumber Daya Alam 
SDM  Sumber Daya Manusia 
SIA  Sistem Informasi Akademik 
SK  Surat Keputusan 
SPSE  Sistem Pengadaan Secara Elektronik 
Software  Perangkat Lunak 
Storage  Media penyimpanan data pada komputer 
Taskforce  Pengendali Tugas 
TI  Teknologi Informasi 
ULP  Unit Layanan Pengadaan  
STIMA IMMI  Sekolah Tinggi Manajemen IMMI 
UPT  Unit Pelaksana Teknis 
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Web  Sebuah sistem yang saling terkait dalam sebuah 
dokumen berformat hypertext yang berisi beragam 
informasi, baik tulisan, gambar, suara, video,   dan   
informasi   multimedia   lainnya   dan dapat diakses 
melalui sebuah perangkat yang disebut web browser 

Web Browser  Program  komputer  yang  menyediakan  fasilitas 
untuk membaca halaman web di suatu komputer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




