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Abstrak 

Seiringan dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, 

setiap organisasi bisnis seakan di dorong untuk ikut menyesuaikan diri dengan perkembangan 

tersebut. Salah satu cara penyesuaian diri tersebut adalah organisasi bisnis melakukan adopsi 

teknologi terbaru untuk diterapkan, tapi kadang penerapan tersebut tidak lah dengan mudah 

tercipta, apalagi diiringi dengan adanya keselarasan antara teknologi dengan proses bisnis dari 

perusahaan. Untuk itu diperlukannya proses penentuan teknologi yang tepat dan sesuai, sehingga 

teknologi tersebut bukan merupakan investasi yang bisa di bilang gagal, melainkan teknologi 

tersebut bukan hanya jadi suatu penyokong proses bisnis tapi juga menjadi nilai jual bagi 

organisasi bisnis agar memiliki nilai lebih di mata konsumennya. 

 

 

Pendahuluan 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikan cepat (baca: 

ICT=Information and Communication Technology) telah memaksa setiap pelaku bisnis untuk 

selalu memonitor ke arah mana trend ICT di masa mendatang akan menuju (Indrajit, September 

2012). Perkembangan ICT tersebut juga memaksa suatu organisasi bisnis untuk mengadopsi 

teknologi yang baru muncul (Emerging Technologies) jika tidak ingin tetap berada pada jalur 

bisnis dan tetap dilirik oleh para konsumen. Bagaimanapun, adopsi terhadap teknologi baru ini 

bisa memberikan suatu resiko dan seringkali tidak beralasan, sehingga memberikan dampak 

kebingungan bagaimana cara memilih implementasi teknologi yang tepat untuk digunakan di 

dalam organisasi agar teknologi baru tersebut tidak sia-sia. 



Didalam lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian BUMN telah 

merilis Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per - 01 /MBU/2011 tentang penerapan tata 

kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, 

secara eksplisit menjelaskan Tata Kelola Teknologi Informasi yang dicuplik di Bagian 10 

tentang Tata Kelola Teknologi Informasi pasal 30 yang berbunyi : 

1. Direksi dapat menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif 

2. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara 

periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. 

3. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi 

di perusahaan. 

Dari konteks diatas dapat disimpulkan perlunya suatu pengelolaan yang baik terhadap 

teknologi baru yang akan di adopsi oleh suatu organisasi bisnis sehingga teknologi tersebut dapat 

berjalan sesuai dengan proses bisnis perusahaan dan bukan hanya jadi suatu penyokong bisnis 

tapi juga menjadi nilai jual bagi organisasi. 

 

 

Latar Belakang Perlunya Adopsi Teknologi Baru 

Karena latar belakang teknologi yang baru muncul selalu terbawa pada permasalah 

konflik kepentingan (contohnya, masalah ekononomi, politik, ekologis, dan ilmu pengetahuan) 

sehingga permasalahannya sangatlah kompleks, dimana proses keputusannya berkaitan dengan 

banyak orang, dan hubungan timbal balik antara penciptaan cara baru secara teknologi dan juga 

banyaknya aspek yang saling berdekatan dan berkaitan antara teknologi dan masyarakat yang 

tidak pernah sedekat ini sebelumnya (Scholl dkk, 2012). Sehingga suatu perubahan yang 

dihadapi organisasi bisnis atau perusahaan dengan adanya perkembangan teknologi di 

masyarakat terlebih pada konsumen mereka sangatlah besar. Misalnya jaman dahulu orang 

terbiasa berbelanja secara langsung dengan pergi ke toko atau swalayan, dengan adanya internet 

orang tidak perlu lagi datang langsung tetapi tinggal berbelanja secara online melalui website 

ecommerce yang ada. Hal-hal seperti inilah yang perlu diperhatikan oleh setiap organisasi 

perusahaan agar tetap bisa berkompetensi dan tetap eksis. 

Merupakan hal yang cukup sulit dalam menentukan apakah melakukan investasi untuk 

membangun infrastruktur teknologi informasi merupakan hal yang tepat atau tidak. Di satu pihak 



perusahaan merasa bahwa seperti halnya investasi di bidang lain, harus ada target ROI (return of 

investment) yang dikenakan pada setiap investasi terhadap komponen teknologi informasi, 

perusahaan pesaing lain banyak yang sudah tidak memikirkan hal ini lagi, alias investasi yang 

dilakukan sudah melampaui batas-batas kewajaran (berlebihan). Namun gejala over investment 

ini bukan tanpa alasan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar mengingat banyak sekali 

advantage dari utilitas teknologi informasi yang tidak dapat diukur secara financial (Indrajit, 

Oktober 2012). 

Secara garis besar implikasi jika tidak mengadopsi teknologi (Luftman, 2004), yaitu : 

 Hilangnya bagian kompetensi (58%) 

 Membesarnya biaya produksi (16%) 

 Akan tersingkir dari bisnis (13%) 

 Berkurangnya kontrol terhadap bisnis yang berjalan (7%) 

 Tidak pernah terjadi (3%) 

 Lainnya (3%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menentukan Model Teknologi Untuk Adopsi   

Adanya trend teknologi saat ini adalah dengan mempertimbangkah dua fenomena yang 

terjadi saat ini: yang pertama adalah arah dari lembaga-lembaga riset dan pengembangan 

teknologi untuk kebutuhan bisnis di dalam industri ICT (push approach), sementara yang kedua 

adalah dari kecenderungan model bisnis dari beragam sektor industri yang berkembang 

belakangan ini (pull approach) (Indrajit, September 2012). Untuk itu yang perlu diperhatikan 
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sebenarnya adalah model utilitas dari teknologi yang akan digunakan oleh suatu organisasi 

bisnis. 

Dan Remenyi (Indrajit, September 2012), membagi manfaat dari utilisasi teknologi 

informasi menjadi dua macam, yang bersifat tangible dan intangible. Manfaat tangible adalah 

yang secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, baik berupa pengurangan 

atau penghematan (cost) maupun peningkatan pendapatan (revenue). Sebagai contoh, jika pada 

mulanya perusahaan harus mempekerjakan beberapa karyawan yang secara khusus bertugas 

mempersiapkan laporan-laporan rekapitulasi keuangan, dengan diimplementasikannya aplikasi 

Datawarehousing perusahaan yang bersangkutan tidak perlu lagi harus merekrut karyawan-

karyawan baru yang harus digaji per bulannya. Contoh lainnya adalah dengan diinstalasinya 

ATM (Automated Teller Machine) sebagai perpanjangan tangan atau kanal distribusi, sebuah 

bank dapat merperluas jangkauan bisnisnya sehingga dapat menjaring para pelanggan baru atau 

non pelanggan untuk melakukan transaksi melalui mesin tersebut. Secara nyata perusahaan dapat 

merasakan pertambahan revenue yang diperoleh melalui transaksi-transaksi melalui jaringan 

ATM-nya. Namun pada kenyataannya, tidak semua jenis manfaat tangible dapat dinyatakan 

dalam besaran angka atau kuantitatif. Contoh yang paling populer adalah dengan 

dikembangkannya Office Automation System, sebuah perusahaan merasa kinerjanya menjadi 

lebih efisien dan 

Berdasarkan hal diatas, terdapat juga hal penting lainnya agar suatu adopsi teknologi bisa  

menentukan, berupa faktor kesuksesan untuk mengadopsi teknologi baru di dalam suatu 

organisasi bisnis (Luftman, 2004), yaitu : 

1. Mengindentifikasikan masalah dan peluang dari penerapan teknologi 

2. Mengindentifikasikan dan menentukan orang yang memiliki kekuasaan dalam 

organisasi yang mau memperjuangkan teknologi tersebut 

3. Membuat fungsi silang antara tim, kededikasian, dan tim yang bertanggung jawab 

4.  Membangun lingkungan yang mendukung untuk mengenalkan teknologi 

5. Indentifikasi dan menangani resiko yang muncul dari teknologi 

6. Melakukan pengelolaan terhadap projek teknologi 

 

 

 



Kesimpulan 

Karena kemajuan teknologi bukanlah sesuatu yang bisa di hindari lagi tapi melainkan 

harus di hadapi, untuk itu lah sebuah organisasi bisnis sepatutnya untuk mengadopsi teknologi. 

Tetapi dalam pengadopsian tersebut sangatlah perlu untuk mempertimbangkan beberapa aspek 

penting terkait teknologi tersebut, berupa arah perkembangan teknologi yang sesuai dengan 

rencana strategik serta visi dan misi organisasi, serta menentukan utilitas teknologi tersebut 

apakah benar-benar sesuai dengan proses bisnis dari organisasi. 
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