DIKLAT Sistem Informasi Manajemen
1. Pendahuluan
Perkembangan

sistem

informasi

manajemen

telah

menyebabkan

terjadinya

perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan
oleh manajemen baik pada tingkat operasional (pelaksana teknis) maupun pimpinan
pada semua jenjang. Perkembangan ini juga telah menyebabkan perubahanperubahan peran dari para manajer dalam pengambilan keputusan, mereka dituntut
untuk selalu dapat memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini yang dapat
digunakannya dalam proses pengambilan keputusan.
Meningkatnya penggunaan teknologi informasi, khususnya internet memungkinkan
setiap orang dapat melaksanakan berbagai aktivitas dengan lebih akurat, berkualitas,
dan tepat waktu. Setiap organisasi dapat memanfaatkan internet dan jaringan
teknologi informasi untuk menjalankan berbagai aktivitasnya secara elektronis Para
manajer di berbagai organisasi juga diharapkan dapat dengan lebih mudah untuk
menganalisis kinerjanya secara konstan dan konsisten dengan pemanfaatan
teknologi informasi yang tersedia.
Dalam modul sistem informasi manajemen ini, topik-topik yang dibahas antara lain
berkenaan dengan bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dikaitkan dengan
pentingnya atau bantuannya dalam proses pengambilan keputusan manajemen.
Selain itu dibahas pula mengenai perkembangan dari sistem informasi manajemen,
tahap-tahap pengembangan sistem, dan peran penting dari sistem pendukung untuk
pengambilan keputusan. Pada bagian akhir modul ini juga akan dibahas mengenai
bagaimana sistem pengamanan dan pengendalian dalam pemanfaatan teknologi
informasi di dalam sistem informasi manajemen.
a. Maksud danTujuan
Maksud dan tujuan dari penyelenggaraan diklat sistem informasi manajemen agar
para SDM Aparatur Kementerian Perindustrian diharapkan dapat memperoleh
pengetahuan dasar mengenai sistem informasi manajemen dan memahami peran
sistem informasi manajemen dalam proses pengambilan keputusan dan dapat
memanfaatkan sistem ini secara operasional untuk meningkatkan kinerja organisasi
Kementerian Perindustrian.
b. Target Peserta
Kegiatan pelatihan ini diikuti 30 peserta, dengan criteria : Pejabat struktural dan
fungsional; Pendidikan minimal D3 atau golongan/pangkat yang setara.

c.

Lama Diklat
Diklat Sistem Informasi Manajemen dilaksanakan selama 9 hari kalender, dengan
jumlah jam pelajaran 80 JPL ( 1 JPL = 45 Menit)

2. Mata Diklat

a. Jumlah mata Diklat 5 (lima) mata diklat, 5 kasus yaitu :
Konsep Dasar Sistem Informasi, Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan,
Pengembangan Sistem Informasi, Pengamanan dan Pengendalian Sistem Informasi,
Dampak dan Etika Sosial Pemanfaat Sistem Informasi.

b. Rekapitulasi Jam pelajaran.
1) Konsep Dasar Sistem Informasi

8 Jpl

2) Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan

12 Jpl

3) Pengembangan Sistem Informasi

12 Jpl

4) Pengamanan dan Pengendalian Sistem Informasi

12 Jpl

5) Dampak dan Etika Sosial Pemanfaat Sistem Informasi

12 Jpl

3. Rincian Mata Diklat
3.1

Konsep Dasar Sistem Informasi
a. Deskripsi
Modul ini menguraikan dan membahas perkembangan sistem informasi
manajemen, definisi sistem dan informasi, dan peran manajemen sebagai
pengguna sistem informasi.
b. Tujuan Instruksional Umum
Modul ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan umum kepada para
peserta sistem informasi manajemen.
c. Tujuan Instruksional Khusus
Memiliki

satu

pengertian

tentang

sistem

informasi

manajemen

dan

kemampuan dasar dari sistem tersebut, dapat menguraikan hambatan
hambatan dalam perkembangan SIM dan mampu mengidentifikasi struktur
hirarki pengguna SIM dan tingkatan manajemen dalam pengambilan
keputusan.
d. Pokok Bahasan
1) Pengertian Sistem Informasi

2) Perkembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM)
3) Perhatian Terhadap Manajemen Informasi
4) Pengguna Sistem Informasi Manajemen
5) Peran Baru Sistem Informasi Manajemen
6) Konsep Subsistem Informasi Organisasi
e. Jumlah Jam Pelajaran : 8 Jpl
f.

Metode Pembelajaran : Andragogi, Tatap muka, diskusi, Tanya jawab, studi
kasus.

g. Media Pembelajaran : Infocus LCD, Notebook, Whiteboard, Flip Chart paper
dan sebagainya.
3.2

Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan
a. Deskripsi
Modul ini menguraikan dan membahas sistem pendukung dalam rangka untuk
meningkatkan pengambilan keputusan.
b. Tujuan Instruksional Umum
Memberikan gambaran pengambilan keputusan yang didasarkan kepada
sistem informasi sebagai pendukung
c.

Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta diklat mampu untuk:
1) menjelaskan arti penting dari sistem pendukung yang digunakan untuk
mempertajam kualitas pengambilan keputusan;
2) menguraikan dan menjabarkan model-model sistem pendukung yang
umum digunakan dalam berbagai aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan

d. Pokok Bahasan
1) Pengambilan Keputusan
2) Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan (DSS)
3) Sistem Kelompok Pendukung Pengambilan Keputusan - Group Decision
Support Systems (GDSS)
4) Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Eksekutif - Executive Support
Systems (ESS)
5) Sistem Pakar – Expert Systems (ES)

e. Jumlah Jam Pelajaran : 12 Jpl
f.

Metode Pembelajaran : Andragogi, Tatap muka, diskusi, Tanya jawab, studi
kasus.

g. Media Pembelajaran : Infocus LCD, Notebook, Whiteboard, Flip Chart paper
dan sebagainya.
3.3

Pengembangan Sistem Informasi
a. Deskripsi
Modul ini menguraikan dan membahas tahap-tahap pengembangan sistem
informasi dan alternatif pendekatan untuk pengembangan sistem.
b. Tujuan Instruksional Umum
Mampu melakukan pengembangan sistem

yang sesuai dengan kebutuhan

dengan berbagai pendekatan.
c.

Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta diklat mampu untuk :
1) Menjelaskan pendekatan dan model yang digunakan dalam
pengembangan sistem informasi.
2) Menguraikan dan menjabarkan proses pengembangan perangkat
keras dan perangkat lunak untuk merancang sistem informasi.
3) Memahami jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan
sistem informasi.

d. Pokok Bahasan
1) Model-Model Pengembangan Sistem
2) Tahap-Tahap Pengembangan Sistem
3) Durasi Untuk Pengembangan Sistem
4) Metode Pengembangan Perangkat Lunak
e. Jumlah Jam Pelajaran : 12 Jpl
f.

Metode Pembelajaran : Andragogi, Tatap muka, diskusi, Tanya jawab, studi
kasus.

g. Media Pembelajaran : Infocus LCD, Notebook, Whiteboard, Flip Chart paper
dan sebagainya.

3.4

Pengamanan dan Pengendalian Sistem Informasi
a. Deskripsi
Materi ini menguraikan sistem pengamanan dan pengendalian terhadap
sistem informasi.
b. Tujuan Instruksional Umum
Mampu menjelaskan berbagai aspek keamanan dan pengendalian sisten
informasi.
c.

Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta diklat mampu untuk:
1) menjelaskan berbagai risiko khususnya terkait dengan kerentanan dan
gangguan terhadap teknologi informasi dalam sistem informasi
2) menguraikan unsur-unsur pengendalian dalam sistem informasi untuk
meminimalkan kemungkinan terjadinya bencana (disaster), kesalahan
(errors), interupsi pelayanan, kejahatan terhadap pemanfatan
komputer.

d. Pokok Bahasan
1) Kerentanan dan Gangguan Terhadap Sistem Informasi
2) Tujuan Keamanan Sistem Informasi
3) Membangun Pengendalian Sistem Informasi
4) Pengendalian Umum
5) Pengendalian Aplikasi
e. Jumlah Jam Pelajaran : 12 Jpl
f.

Metode Pembelajaran : Andragogi, Tatap muka, diskusi, Tanya jawab, studi
kasus.

g. Media Pembelajaran : Infocus LCD, Notebook, Whiteboard, Flip Chart paper
dan sebagainya.
3.5

Dampak Etika dan Sosial Pemanfaatan Sistem Informasi
a. Deskripsi
Menguraikan dampak atau pengaruh etika dan sosial dari perkembangan
sistem informasi dalam perannya untuk membantu proses pengambilan
keputusan manajemen.

b. Tujuan Instruksional Umum
Setelah mempelajari materi ini, para peserta diharapkan mampu :
1) menjelaskan mengenai dampak perkembangan dan pemanfaatan
teknologi informasi terhadap etika dan lingkungan sosial masyarakat
pengguna;
2) memahami bagaimana etika berhubungan dengan sistem informasi;
3) mengenali peran etika dalam organisasi dan perlunya penerapan
budaya etika.
c.

Tujuan Instruksional Khusus

d. Pokok Bahasan
1) Perilaku Moral dan Konsep Etika
2) Perlunya Budaya Etika
3) Memahami Timbulnya Permasalahan Etika dalam TI
4) Etika Dalam Suatu Masyarakat Informasi
5) Hak Sosial dan Komputer
6) Rencana Tindakan Untuk Mencapai Operasi Komputer yang Etis
e.
f.

Jumlah Jam Pelajaran : 12 Jpl
Metode Pembelajaran : Andragogi, Tatap muka, diskusi, Tanya jawab, studi
kasus.

g. Media Pembelajaran : Infocus LCD, Notebook, Whiteboard, Flip Chart paper dan
sebagainya.

