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Sejak tahun 1999, manajemen Lembaga Bahasa-LIA (LB-LIA) 
mencanangkan visi dan misi untuk ikut serta dalam program pemerintah 
yaitu mencerdaskan bangsa lewat program-program pelatihan atau kursus 
yang ada. Pada tahun 2005 diharapkan target jumlah siswa sebesar 
200.000 siswa per tiga bulan atau 800.000 siswa setahun terpenuhi lewat 
cabang dan afiliasi. LB-LIA memberikan prioritas tinggi bagi 
pengembangan Sistem lnformasi Siswa Terpadu yang digunakan untuk 
mengelola kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi dan pengajaran 
kursus bahasa. 

Sekarang sistem informasi berbasis komputer sudah menjadi 
kebutuhan penting bagi industri jasa. Dengan makin besarnya organisasi 
(hirarki organisasi) karena bertambahnya jumlah cabang atau afiliasi, 
jumlah siswa dan produk jasanya (program kursus), serta periode waktu 
kursus yang makin pendek, kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat 
dan terkini menjadi masalah yang cukup besar. 

Penelitian difokuskan pada sistem informasi siswa di cabang atau 
afiliasi LB-LIA yang sudah menggunakan sistem komputerisasi (10 
cabang : Pengadegan, Pramuka, Slipi, Kota, Kelapa Gading, Bekasi, 
Pasar Minggu, Bogor, Bandung, Yogya; dan 4 afiliasi : Ciputat, Univ. 
Mercu Buana, Batu Tulis, Semarang Candi). Tujuan penelitian ini adalah : 
1) Melakukan penyelidikan sistem terhadap sistem informasi yang sedang 
digunakan; 2) Melakukan analisis kebutuhan sistem yang diperlukan pihak 
manajemen, operasional dan kosumen; 3) Membuat rancang bangun 
konseptual dan prototipe sistem informasi siswa sesuai dengan analisis 
kebutuhan sistem. 

Konsep pengembangan Sistem lnformasi Siswa Terpadu 
menggunakan pendekatan Rapid Aplication Development (RAD). RAD 
merupakan gabungan metodologi System Development Life Cycle (SDLC) 
dan prototyping. Konsep ini dapat memberikan hasil cepat tanpa 
mengorbankan sisi kualitasnya. Unsur-unsur penting RAD yaitu : 1) 
Manajemen, 2) Manusia, 3) Metodologi dan 4) Peralatan. Rancang 
bangun Sistem lnformasi Siswa Terpadu dilakukan melalui tahapan- 
tahapan yang dikerjakan dengan cepat. Tahapan-tahapan tersebut 
meliputi : 1) Penyelidikan sistem, 2) Analisis sistem, 3) Rancang bangun 
sistem, 4) lmplementasi sistem, dan 5) Pemeliharaan sistem. Sedang 
prototyping digunakan untuk membuat maket mini dari sistem yang akan 
dibuat. 
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Sistem komputer sudah digunakan (diimplementasikan) sejak tahun 
1990. Tujuan awal dari sistem ini dibuat adalah untuk 
mengotomatisasikan kegiatan-kegiatan kursus siswa di LB-LIA (office 
automation), sehingga fokus hanya ditujukan bagi kebutuhan-kebutuhan 
operasional semata tanpa melihat kebutuhan-kebutuhan lainnya 
(informasi bagi manajemen, informasi untuk mendukung keputusan dan 
informasi bagi eksekutif). Sumber-sumber daya (perangkat keras, 
perangkat lunak, jaringan, manusia dan data) sudah mencukupi. 

Dari aspek masukan, optical mark reader (70 %) dan terminal (30 
%) merupakan perangkat keras yang paling banyak digunakan. 
Penggunaan teleform sebagai alernatif, makin dibutuhkan. Hasil keluaran 
dari sistem informasi yang lama hanya melalui media alat cetak dan layar 
tampilan, sedang kebutuhan akan keluaran menggunakan media lain 
semakin besar, seperti web, e-maildan sebagainya. 

Selama mengikuti kursus di LB-LIA, siswa tidak mendapatkan hasil 
evaluasi belajar kecuali lulus dan tidak lulus. lsue terhadap kebutuhan 
siswa akan hasil evaluasi belajar berupa nilai harian, nilai ujian wawancara 
(oral) dan nilai ujian tertulis di akhir periode kursus perlu ditanggapi 
menyangkut pelayanan siswa. 

lsue lain mengenai kebutuhan siswa adalah informasi menyangkut 
jumlah tempat yang tersedia, ketika siswa akan melakukan pemilihan hari 
dan jam kursus pada waktu proses pendaftaran siswa baru maupun 
pindah kelas waktu kelas sudah berjalan. 

Mulai tahun 1994, Yayasan LIA melakukan reorganisasi dengan 
membentuk unit-unit usaha baru seperti Lembaga Bahasa LIA (LB-LIA) 
untuk Bahasa untuk kursus bahasa asing, Pusat Pelatihan dan 
Ketrampilan LIA (PPK-LIA) untuk pelatihan diluar kursus bahasa serta 
Pusat Penerbitan LIA (PP-LIA) untuk penerbitan buku dan majalah. 
Dampak dari reorganisasi tersebut yang paling kentara adalah rentang 
kendali dan hirarki yang bertambah panjang. Perubahan struktur 
organisasi tidak diikuti dengan perubahan sistem informasi yang ada, 
sehingga timbul gap yang cukup besar antara data atau informasi yang 
tersedia dengan kebutuhan informasi, terutama bagi manajemen. Isue- 
isue paling baru menyangkut kebutuhan informasi bagi manajemen adalah 
bagaimana men-transmi-sikan informasi dari sumber-sumber informasi di 
cabang LB-LIA dengan cepat, akurat dan terkini berupa informasi tekt 
maupun grafis. 
Banyak informasi-informasi yang akan digunakan oleh manajemen 
mubasir karena informasi yang datang sudah kedaluarsa, karena laporan- 
laporan dari cabang hanya dilakukan sebulan sekali, kecuali laporan- 
laporan transaksi penerimaan uang (berupa cetakan) yang dikirimkan 
setiap pagi lewat fax atau kurir. 

Perubahan dilakukan terhadap subsistem promosi diperlukan, agar 
pemasukan hasil evaluasi belaiar d a ~ a t  dilakukan denaan waktu sesinakat - 
kungkin sesuai dengan jadwal ke$iatan yang sud& ditentukan. Alat 
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tampilan diperlukan agar informasi jadwal kelas bisa diperoleh siswa atau 
calon siswa pada waktu melakukan kegiatan pendaftaran siswa baru 
maupun pindah kelas. 

Karena hampir seluruh pihak yang berkepentingan sudah biasa 
menggunakan sistem komputer berbasiskan Microsoft Window untuk 
aplikasi kantor, intranet dan internet, tuntutan yang paling menonjol adalah 
penggunaan browsersebagai alat presentasi sistem informasi siswa. 

Sistem menggunakan model pemrosesan jaringan berupa client- 
server dengan menggunakan middleware. Perangkat keras sistem 
informasi siswa LIA menggunakan perangkat keras yang sudah ada 
berupa : 1)Komputer induk (Compaq), 2)Tape backup, 3) Dumb 
terminal, 4) Printer, 5) Perangkat keras komunikasi data (concentrator 
hub, router, modem, telepon, dan sebagainya). Perangkat lunak 
menggunakan sistem operasi yang sudah ada yaitu SCO-Unix versi 3.0 
atau versi 5.0 ke atas. Begitu juga untuk sistem basis data masih 
digunakan DBMS yang sudah ada (Unify) berupa basis data dan program 
utility-nya SQL dan RPT (report writter). Penambahan perangkat lunak 
perlu dilakukan yaitu : 1) Web sewer, 2) Common gateway interface 
(CGI) berupa program kecil menggunakan unix-script yang dinamakan 
ProcCGllnput, 3) Java compiler, 4) Browser Microsoft Internet Explorer 
atau Netscape di setiap komputer pemakai. 

Prototipe SlSLlA yang baru adalah pengembangan SlSLlA yang 
lama dengan penambahan keistimewaan seperti: 1) Akses lewat jaringan 
intranet dan internet, pihak manajemen -dapat mengambil inforiasi 
SlSLlA lewat a~likasi browser. mencetak atau menvimoannva denaan 
format yang diin$inkan kapan saja dan dimana saja sepe i  lapiran juAah 
siswa aktif, jumlah siswa yang menunda, penerimaan uang kursus, dan 
lain-lainnya. Pengajar sebagai pelaksana proses belajar-mengajar dapat 
mengakses informasi mengenai siswa yang diajarnya, dari komputer di 
kantor maupun di rumah, 2) Mengurangi timbulnya antrian yang sering 
muncul, terutama pada waktu pendafataran siswa baru, pindah kelas pada 
kelas belum berjalan maupun waktu kelas berjalan, dengan 
menambahkan informasi-informasi tempat yang tersedia di semua hari 
dan jam kursus lewat televisi yang ada, 3) Penambahan pemasukkan data 
hasil evaluasi belajar siswa ke dalam basis data, dan slip evaluasi hasil 
belajar setiap tingkat. Untuk melengkapi rancang bangun SISLIA, perlu 
dilakukan evaluasi setiap saat (6 bulan atau setahun sekali), sehingga 
semua kebutuhan-kebutuhan yang timbul akan informasi yang baru atau 
perkembangan teknologi dapat diantisipasi secara dini. 
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Kata kunci : 

sistem informasi, strategi, manajemen, basis data, data flow diagram, 
entity relationships diagram, matrik sistem informasi, prototipe, rancang 
bangun, web, olap, client, server, browser, antarmuka, system 
development life cycle, SDLC, rapid application development, rad, 
timesharing, internet, intranet, lembaga bahasa LIA, pendidikan non 
formal, kursus 
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