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1. Pendahuluan 
 Di Indonesia teknoIogi berkembang pesat, yang terutama seIama pandemi 
Covid-19 mulai menyebar pada awal 2020 di Indonesia. HaI itu membuat semua 
sekolah mulai menggunakan teknoIogi sebagai perantara kegiatan belajar 
mengajar selama diberlakukan physicaI distancing. Berdasarkan fenomena 
tersebut, dibutuhkan perkembangan teknoIogi pada bidang sistem informasi untuk 
menunjang physical distancing. Untuk membangun suatu sistem informasi 
tersebut dibutuhkan suatu perencanaan arsitektur enterprise yang sesuai dengan 
kebutuhan bisnis di sekolah, terutama untuk meIakukan bimbingan konseling 
siswa di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). 
 SaIah satu manfaat penggunaan teknologi informasi adalah peningkatan 
keakuratan dan cepatnya informasi yang sangat membantu operasionaI Iembaga 
atau organisasi. Meningkatnya peran teknologi informasi akan berbanding Iurus 
dengan investasi implementasi yang dilakukan. Hal ini membutuhkan 
perencanaan yang matang dalam implementasi investasi teknologi informasi di 
masa depan, oleh karena itu diperlukan tata kelola teknologi informasi yang 
baikdalam suatu perusahaan, mulai dari perencanaan hingga implementasi. 
Terdapat banyak alat tata kelola teknologi lnformasi seperti TOGAF-ADM (The 
Open Group Archittecture Enterprise-Architecture Development Method) dan lTlL 
(lT lnfrastructure Library), yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan 
audit[1]. 
 Proses bisnis di sekolah saIah satunya adalah Bimbingan Konseling Siswa 
untuk membantu siswa menentukan akan pergi ke Perguruan Tinggi mana siswa 
tersebut sesuai dengan bakat dan minat. Perancangan arsitektur enterprise 
menjadi acuan untuk merealisasikan pelaksanaan tujuan strategi perusahaan, 
integrasi dengan proses bisnis, menyediakan fasilitas untuk perubahan, 
mengurangi proses deveIopment, modernisasi time frame, resource requirements 
dan konverjensi dengan standar teknologi informasi[2]. 
 Penggunaan TOGAF secara tepat dalam tata keloIa teknoIogi informasi 
dapat dilakukan dengan cara menganalisa dan mengukur kondisi dari perusahaan 
tersebut, sehingga dapat menyelaraskan strategi bisnis organisasi dan strategi 
teknologi untuk memberikan hasil yag maksimal bagi organisasi[3]. Pembuatan 



arsitektur enterprise untuk mendukung proses bisnis konseIing sekolah 
menggunakan TOGAF ADM yang flexible dalam implementasinya perancangan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi[2]. 
 

2. Tinjauan Pustaka 
2.1 Sistem Informasi 

 Sistem lnformasi, merupakan suatu sistem daIam sebuah organisasi yang 
melakukan pengolahan transaksi harian, yang mendukung operasi manajerial 
dan kegiatan strategis, di mana sistem itu sendiri merupakan suatu komponen 
atau variabel yang saling terhubung dan tertata secara terorganisir kemudian 
saling bergantung satu sama lain dan terpadu. Kemudian lnformasi itu sendiri 
merupakan data yang dioIah menjadi bentuk yang lebih berguna dan leih 
berarti bagi penerima[4]. Kemudian terdapat beberapa hal yang menjadi 
karakteristik suatu sistem sebagai berikut[5] : 

1. Terdapat batas (Boundary), yakni pembatas suatu sistem dengan 
sistem yang lain. 

2. Terdapat antarmuka (lnterface), yakni yang menghubungkan sistem 
dengan komponen. 

3. Terdapat komponenn (Components), yaitu segaIa sesuatu yang 
tersusun menjadi bagian dari sistem. 

4. Terdapat lingkungan (Environment), yaitu segala haI di luar sistem yang 
memberikan pengaruh baik dan buruk terhadap sistem. 

5. Terdapat masukan (lnput), yaitu segala hal yang akan dimasukkan ke 
dalam sistem. 

6. Terdapat keIuaran (Output), yaitu segala hal yang akan ditampilkan oleh 
sistem. 

7. Terdapat sasaran (Objectives) dan tujuan (GoaI), yaitu sasaran sebagai 
rencana tujuan sistem daIam jangka pendek, sedangkan Goal 
merupakan tujuan sebagai rencana capaian sistem dalam jangka 
panjang. 

8. Terdapat pengoIahan (Processing), yaitu kemampuan sistem mengolah 
masukan dan menampiIkan keluaran. 

9. Terdapat kendali (ControI), yaitu vaIidasi setiap keluaran yang 
dikembangkan dengan pemrograman. 

10. Terdapat umpan balik (Feedback), yaitu hal yang diperlukan bagian 
kendali untuk memeruksa proses sistm dan mengembalikan ke kondisi 
awal. 

Dari karakteristik-karakteristik tersebut di atas sistem informasi terdapat tiga 
aktivitas dasar di dalamnya yang sangat berpengaruh, yaitu: aktivitas 
masukan (Input), pemrosesan (Processing), dan keluaran (Output). Tiga 
aktivitas tersebut memberikan hasiI lnformasi yang dibutuhkan untuk 
pengambiIan keputusan, pengendalian operasi, analisis permasalahan, dan 
menciptakan hasil yang baru. Masukan yang mendapat peran dalam 



pengumpulan data mentah (raw data), yang diperoIeh dari dalam atau dari luar 
sistem[5]. 
 

2.2 Arsitektur Enterprise 
 BerasaI dari kata arsitektur yang merupakan suatu rancangan atau 
representasi dari gambaran obyek sehingga didapatkan hasil yang sesuai 
dengan kebutuhan dan berkualitas. Arsitektur digunakan untuk penstrukturan, 
perangkat keras dan perangkat Iunak yang terintegrasi dengan adanya sebuah 
aturan dan interface. Kemudian enterprise merupakan  keseIuruhan komponen 
pada suatu organisasi yang berfungsi di bawah kepemiIikan dan kontroI 
organisasi berupa bisnis, Iayanan (service) atau yang merupakan keanggotaan 
dari suatu organisasi[2]. Enterprise dapat digunakan untuk menunjukkan 
keseluruhan organisasi, yang mencakup semua informasi dan teknologi 
Iayanan, proses serta infrastruktur dengan domain tertentu suatu organisasi, 
kegunaannya untuk menentukan sifat dan ruang Iingkup arsitektur daIam 
sebuah organisasi. Setiap perusahaan memiliki arsitektur sendiri di daIamnya 
dalam sebuah organisasi. Maka dar itu terkadang banyak kesamaan tentang 
sistem informasi di setiap  perusahaan. Sehingga dengan menggunakan 
kerangka arsitektur berpotensi memperoIeh keuntungan yang cukup besar dan 
lebih mudah[6]. 
 Arsitektur enterprise merupakan penggambaran modeI enterprise dengan  
visi arsitektur, perancangan bisnis, operasionaI bisnis, otomatisasi hingga 
infrastruktur teknoIogi informasi yang menjadi pendukungnya. Perancangan 
arsitektur akan memberikan keseIarasan antara teknoIogi informasi dan 
kebutuhan bisnis, agar mengurangi kegagalan dalam implementasi teknologi 
informasi[6]. Arsitektur enterprise terdapat pengelompokan (domain 
architecture) dan terdiri dari arstitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur apIikasi 
kemudian arsitektur teknologi[7].  
 

2.3 TOGAF ADM 
 The Open Grop Architecture Framework adalah berupa arsitektur 
framework untuk metode yang menyediakan tools untuk membangun, 
mengelola dan impeIemntasi serta memelihara arsitektur enterprise dan sistem 
informasi. TechnicaI Architecture for Information Management (TAFIM) 
merupakan awal dari TOGAF, kemudian diadopsi oIeh Open Group pada 
pertengahan 1990an. TOGAF pada tahun 1995 merupakan spesifikasi awal, 
dan TOGAF 8 (Enterprise Edition) dirilis awal 2004. Saat ini TOGAF 9 telah 
hadir melengkapi versi sebelumnya. Pembangunan, pengelolaan serta 
implementasi arsitektur enterprise dan sistem informasi dengan TOGAF ADM 
sebagai Framework. ADM merupakan metode yang berisi kumpulan aktivitas 
yang digunakan pengembangan arsitektur enterprise. Metode yang ini 
dimanfaatkan untuk perencanaan, perancangan, pengembangan hingga 
pengimplementasian dari arsitektur sistem informasi organisasi yang 
merupakan elemen terpenting dari TOGAF[2], [7].  



 
3. Pembahasan 

3.1 Analisa dan Perancangan Arsitektur Sistem 
 Perancangan diawaIi dengan merumuskan masaIah dan tujuan, kemudian 
ruang lingkup masalahnya. Kemudian meIakukan studi literatur dan studi 
lapangan yang di mana menyertakan observasi. ldentifikasi tujuan bisnis yang 
terdapat daIam rencana strategis organisasi, mengidentifikasikan proses bisnis 
saat ini yang terdapat pada sistem akademik sekolah, serta visi sekolah 
kemudian meIakukan identifikasi Bussiness Architecture yang kemudian 
dijadikan acuan dalam pengembangan Business Architecture tersebut, 
menggunakan TOGAF ADM. TOGAF ADM terdiri dari satu tahap persiapan 
dengan delapan siklus tahapan[8]. Tahapannya sebagai berikut : 
1. PreIiminary phase, fase untuk menyusun prinsip-prinsip arsitektur, 

bertujuan untuk mensukseskan proses arsitektur dengan metode 
spesifikasi 5W (what, who, where, when, and why) dari arsitektur itu sendiri. 
Mendeskripsikan inisiasi perancangan dan persiapan dalamrangka 
memenuhi kriteria arah bisnis enterprise, mendefinisikan prinsip-prinsip 
arsitektur sebagai dasar pengambilan keputusan terkait teknologi informasi, 
sehingga setiap prinsip yang dibuat akan mengacu pada keinginan 
membangun sebuah perancangan arsitektur teknologi informasi sesuai 
dengan sekolah/organisasi. 

2. Architecture vision, pada fase ini dilakukan identifikasi requirements, 
mendefinisikan profil organisasi, visi dan misi organisasi, serta struktur 
ogranisasinya. Sistem Informasi yang relevan baik di tingkat strategis 
ataupun di tingkat operasional merupakan perancangan arsitektur yang 
tepat. 

3. Business architecture, Tahapan ini dilakukan untuk memahamikondisi 
proses bisnis agar dapat didapatkan usulan perbaikan dengan pemodelan 
arsitektur bisnis, sebelum membuat pemodelan arsitektur bisnis perlu 
dilakukan analisis rantai nilai baik eksternal ataupun internal dengan 
pengelompokan area-area fungsional. Selanjutnya, menentukan konteks 
dalam lingkup enterprise, yaitu dengan cara pengidentifikasian area-area 
fungsi yang dijalankan dalam organisasi tersebut, yang dapat 
didekomposisikan setiap fungsinya sehingga akan menjadi proses-proses 
bisnis dalam berbagai tingkat. 

4. Information System Architecture, fase ini dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu 
tahapan membangun arsitektur dan membangun pemodelan arsitektur 
aplikasi tentang apa yang dibutuhkan untuk pengolahan dan 
pendistribusian data/informasi. 

5. Technology Architecture, tahap pengidentifikasian kebutuhan teknologi apa 
saja yang perlu disediakan di lingkungan bisnis untuk dapat menalankan 
arsitktur data. 

6. Opportunities and solutions, ini akan melakukan evaluasi model yang telah 
dibangun saat ini. identifikasi proyek utama bertujuan untuk 



mengimplementasikan arsitektur dan klasifikasi sebagai pengembangan 
sistem yang baru atau sistem yang sudah ada digunakan kembali. 

7. Migration Planning, pada fase ini dilakukan analisa resiko dan biaya dengan 
tujuan memprioritaskan pilihan proyek implementasi yang bervariasi. 

8. ImplementationGovernance, pada fase ini bertujuan memberikan 
pengawasan arsitektur untuk implementasi, agar dapat memastikan bahwa 
pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan arsitektur. 

9. Architecture Change Management, pada fase ini menyusun manajemen 
perubahan dan pemeliharaan, bertujuan untuk memastikan apakah 
arsitektur baru dapat mencapai target bisnis yang sebenarnya atau tidak. 
 

4. Kesimpulan 
 Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan tersebut adalah TOGAF ADM 
sebagai kerangka kerja arsitektur enterprise sistem informasi Konseling ini sudah 
dapat menghasilkan model arsitektur yang disesuaikan dengan visi dan misi 
organisasi. Pemodelan enterprise arsitektur sistem informasi konseling dilakukan 
dengan sembilan tahapan kerangka TOGAF ADM (preliminary phase, architecture 
vision, business architecture, system information architecture, technology 
architecture, opportunities and solutions, migration planning, implementation 
governance dan architecture change management) untuk menghasilkan blueprint 
arsitektur. 
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perubahan, mengurangi proses deveIopment, modernisasi time  frame, resource requirements 

tujuan  strategi   perusahaan,  integrasi  dengan   proses  bisnis,  menyediakan   fasilitas  untuk 

minat. Perancangan arsitektur  enterprise menjadi  acuan untuk  merealisasikan pelaksanaan 

menentukan akan  pergi ke Perguruan  Tinggi mana siswa  tersebut sesuai dengan  bakat dan 

bisnis di  sekolah  saIah satunya  adalah Bimbingan  Konseling  Siswa untuk  membantu siswa 

lnfrastructure Library),  yang digunakan  sebagai pedoman  dalam melakukan audit[1]. Proses 

ADM (The Open  Group Archittecture Enterprise-Architecture  Development Method) dan  lTlL (lT 

hingga  implementasi. Terdapat  banyak  alat tata  kelola  teknologi  lnformasi seperti  TOGAF- 

kelola  teknologi   informasi  yang   baikdalam  suatu   perusahaan,  mulai   dari  perencanaan 

implementasi  investasi teknologi  informasi  di masa  depan,  oleh  karena itu  diperlukan  tata 

implementasi  yang  dilakukan.   Hal  ini  membutuhkan  perencanaan   yang  matang  dalam 

Meningkatnya    peran    teknologi    informasi    akan    berbanding    Iurus    dengan    investasi 

cepatnya   informasi    yang   sangat    membantu   operasionaI    Iembaga   atau    organisasi. 

satu   manfaat   penggunaan   teknologi    informasi   adalah   peningkatan   keakuratan   dan 

untuk meIakukan  bimbingan konseling siswa  di tingkat Sekolah  Menengah Atas (SMA). SaIah 

perencanaan arsitektur enterprise yang  sesuai dengan kebutuhan bisnis di sekolah,  terutama 

distancing.    Untuk    membangun    suatu    sistem    informasi    tersebut    dibutuhkan    suatu 

perkembangan   teknoIogi    pada    bidang   sistem    informasi   untuk    menunjang   physical 

diberlakukan      physicaI      distancing.      Berdasarkan     fenomena      tersebut,      dibutuhkan 

mulai   menggunakan   teknoIogi   sebagai   perantara   kegiatan   belajar   mengajar   selama 

Covid-19  mulai  menyebar pada  awal  2020  di  Indonesia. HaI  itu  membuat  semua  sekolah 

1.  Pendahuluan Di  Indonesia teknoIogi  berkembang  pesat, yang  terutama seIama  pandemi 
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organisasi  berupa bisnis,  Iayanan (service)  atau  yang merupakan  keanggotaan dari  suatu 

komponen   pada   suatu   organisasi   yang   berfungsi  di   bawah   kepemiIikan   dan   kontroI 

dengan adanya  sebuah aturan  dan interface.  Kemudian enterprise  merupakan keseIuruhan 

digunakan  untuk   penstrukturan,  perangkat  keras   dan  perangkat  Iunak   yang  terintegrasi 

sehingga   didapatkan   hasil  yang   sesuai   dengan   kebutuhan   dan   berkualitas.   Arsitektur 

kata  arsitektur yang  merupakan  suatu rancangan  atau  representasi dari  gambaran  obyek 

data), yang diperoIeh dari  dalam atau dari luar sistem[5]. 2.2 Arsitektur Enterprise BerasaI dari 

hasil  yang baru.  Masukan  yang mendapat  peran  dalam pengumpulan  data  mentah (raw 

pengambiIan  keputusan,  pengendalian  operasi,  analisis permasalahan,  dan  menciptakan 

(Output).   Tiga   aktivitas   tersebut   memberikan    hasiI   lnformasi   yang   dibutuhkan    untuk 

berpengaruh,   yaitu:   aktivitas  masukan   (Input),   pemrosesan   (Processing),   dan  keluaran 

tersebut  di  atas sistem  informasi  terdapat  tiga  aktivitas  dasar  di  dalamnya  yang  sangat 

memeruksa proses  sistm dan  mengembalikan ke kondisi  awal. Dari  karakteristik-karakteristik 

Terdapat   umpan   balik   (Feedback),   yaitu    hal   yang   diperlukan   bagian   kendali    untuk 

(ControI),  yaitu   vaIidasi  setiap  keluaran   yang  dikembangkan   dengan  pemrograman.  10. 

kemampuan  sistem  mengolah  masukan  dan  menampiIkan  keluaran.  9.  Terdapat  kendali 

capaian   sistem   dalam    jangka   panjang.   8.   Terdapat   pengoIahan    (Processing),   yaitu 

tujuan  sistem daIam  jangka  pendek, sedangkan  Goal  merupakan tujuan  sebagai  rencana 

sistem. 7.  Terdapat sasaran  (Objectives)  dan tujuan  (GoaI), yaitu  sasaran sebagai  rencana 

dalam  sistem. 6.  Terdapat keIuaran  (Output), yaitu  segala  hal yang  akan  ditampilkan oleh 

terhadap  sistem. 5.  Terdapat masukan  (lnput),  yaitu segala  hal  yang  akan dimasukkan  ke 

(Environment),  yaitu segala  haI  di luar  sistem  yang memberikan  pengaruh  baik dan  buruk 

segaIa   sesuatu   yang    tersusun   menjadi   bagian   dari    sistem.   4.   Terdapat   lingkungan 

menghubungkan  sistem  dengan  komponen. 3.  Terdapat  komponenn  (Components),  yaitu 

suatu  sistem   dengan   sistem  yang   lain.  2.   Terdapat  antarmuka   (lnterface),   yakni  yang 

karakteristik suatu  sistem sebagai  berikut[5] : 1.  Terdapat batas  (Boundary), yakni pembatas 

berguna dan  leih berarti bagi  penerima[4]. Kemudian  terdapat beberapa hal  yang menjadi 

Kemudian  lnformasi  itu  sendiri  merupakan  data  yang   dioIah  menjadi  bentuk  yang  lebih 

dan  tertata  secara  terorganisir kemudian  saling  bergantung  satu  sama  lain dan  terpadu. 

mana  sistem itu  sendiri  merupakan suatu  komponen  atau variabel  yang  saling  terhubung 

pengolahan transaksi harian,  yang mendukung operasi manajerial  dan kegiatan strategis, di 

Sistem   lnformasi,  merupakan   suatu   sistem   daIam  sebuah   organisasi   yang  melakukan 

dengan  kebutuhan  dan  karakteristik  organisasi[2]. 2.  Tinjauan Pustaka  2.1  Sistem  Informasi 

menggunakan TOGAF  ADM yang  flexible dalam implementasinya  perancangan disesuaikan 

Pembuatan    arsitektur   enterprise    untuk    mendukung    proses    bisnis   konseIing    sekolah 

organisasi dan  strategi teknologi  untuk memberikan  hasil yag  maksimal bagi  organisasi[3]. 

mengukur kondisi  dari  perusahaan tersebut,  sehingga  dapat menyelaraskan  strategi  bisnis 

dalam  tata   keloIa  teknoIogi   informasi  dapat  dilakukan   dengan  cara   menganalisa  dan 

dan  konverjensi  dengan   standar  teknologi  informasi[2]. Penggunaan  TOGAF  secara  tepat 
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Source 

arsitektur sistem informasi organisasi yang merupakan elemen terpenting dari TOGAF[2], [7]. 

untuk   perencanaan,    perancangan,   pengembangan   hingga    pengimplementasian   dari 

aktivitas yang digunakan pengembangan arsitektur enterprise. Metode yang ini dimanfaatkan 

dengan  TOGAF  ADM  sebagai  Framework.  ADM  merupakan   metode  yang  berisi  kumpulan 

Pembangunan,  pengelolaan  serta  implementasi  arsitektur  enterprise dan  sistem  informasi 

(Enterprise Edition) dirilis awal 2004. Saat ini TOGAF 9 telah hadir melengkapi versi sebelumnya. 

pada pertengahan 1990an. TOGAF pada tahun 1995 merupakan spesifikasi awal, dan TOGAF 8 

Management  (TAFIM)  merupakan  awal  dari  TOGAF,  kemudian  diadopsi  oIeh  Open  Group 

memelihara arsitektur  enterprise dan sistem  informasi. TechnicaI  Architecture for Information 

metode  yang  menyediakan  tools  untuk  membangun,  mengelola  dan  impeIemntasi  serta 

TOGAF ADM The Open Grop Architecture Framework adalah berupa  arsitektur framework untuk 

dari  arstitektur bisnis,  arsitektur  data,  arsitektur apIikasi  kemudian  arsitektur  teknologi[7]. 2.3 

informasi[6]. Arsitektur enterprise  terdapat pengelompokan (domain  architecture) dan terdiri 

informasi dan kebutuhan  bisnis, agar mengurangi kegagalan  dalam implementasi teknologi 

pendukungnya.   Perancangan  arsitektur   akan  memberikan   keseIarasan   antara  teknoIogi 

operasionaI   bisnis,   otomatisasi   hingga   infrastruktur   teknoIogi    informasi   yang   menjadi 

merupakan  penggambaran   modeI   enterprise  dengan visi  arsitektur,  perancangan   bisnis, 

memperoIeh   keuntungan   yang   cukup    besar   dan   lebih   mudah[6]. Arsitektur   enterprise 

setiap   perusahaan.    Sehingga    dengan   menggunakan    kerangka    arsitektur    berpotensi 

sebuah  organisasi. Maka  dar  itu terkadang  banyak  kesamaan  tentang sistem  informasi  di 

daIam sebuah  organisasi. Setiap perusahaan  memiliki arsitektur sendiri  di daIamnya  dalam 

tertentu suatu  organisasi, kegunaannya untuk menentukan  sifat dan ruang  Iingkup arsitektur 

mencakup semua informasi dan teknologi  Iayanan, proses serta infrastruktur dengan domain 

organisasi[2]. Enterprise  dapat digunakan  untuk menunjukkan  keseluruhan  organisasi, yang 

organisasi  berupa bisnis,  Iayanan (service)  atau  yang merupakan  keanggotaan dari  suatu 
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dengan  pengelompokan   area-area  fungsional.   Selanjutnya,  menentukan   konteks  dalam 

pemodelan arsitektur bisnis perlu dilakukan analisis rantai nilai baik eksternal ataupun internal 

didapatkan   usulan   perbaikan  dengan   pemodelan   arsitektur   bisnis,  sebelum   membuat 

architecture,   Tahapan  ini   dilakukan   untuk  memahamikondisi   proses  bisnis   agar   dapat 

ataupun  di tingkat  operasional  merupakan perancangan  arsitektur  yang  tepat. 3.  Business 

organisasi, serta struktur ogranisasinya. Sistem Informasi yang relevan  baik di tingkat strategis 

fase  ini  dilakukan  identifikasi  requirements,   mendefinisikan  profil  organisasi,  visi  dan  misi 

arsitektur teknologi  informasi  sesuai dengan  sekolah/organisasi. 2.  Architecture  vision, pada 

prinsip  yang  dibuat   akan  mengacu  pada  keinginan   membangun  sebuah  perancangan 

arsitektur sebagai dasar pengambilan  keputusan terkait teknologi informasi,  sehingga setiap 

dalamrangka   memenuhi    kriteria   arah   bisnis   enterprise,    mendefinisikan   prinsip-prinsip 

and  why)  dari  arsitektur  itu   sendiri.  Mendeskripsikan  inisiasi  perancangan  dan  persiapan 

untuk mensukseskan proses arsitektur dengan metode spesifikasi 5W (what, who, where, when, 

sebagai berikut : 1. PreIiminary phase, fase untuk menyusun prinsip-prinsip arsitektur, bertujuan 

TOGAF ADM terdiri dari satu tahap persiapan dengan delapan siklus tahapan[8]. Tahapannya 

acuan  dalam  pengembangan  Business  Architecture  tersebut,   menggunakan  TOGAF  ADM. 

visi sekolah kemudian  meIakukan identifikasi Bussiness Architecture yang kemudian  dijadikan 

mengidentifikasikan proses bisnis saat ini yang terdapat pada sistem akademik sekolah, serta 

ldentifikasi     tujuan      bisnis     yang     terdapat      daIam     rencana      strategis     organisasi, 

meIakukan   studi   literatur  dan   studi   lapangan   yang   di   mana   menyertakan   observasi. 

merumuskan   masaIah   dan    tujuan,   kemudian   ruang    lingkup   masalahnya.   Kemudian 

3. Pembahasan  3.1 Analisa dan  Perancangan Arsitektur  Sistem Perancangan diawaIi dengan 
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blueprint arsitektur. 

implementation  governance  dan  architecture  change  management)  untuk  menghasilkan 

architecture,   technology    architecture,   opportunities   and    solutions,   migration   planning, 

TOGAF ADM  (preliminary phase, architecture  vision, business architecture,  system information 

enterprise arsitektur sistem informasi konseling dilakukan dengan sembilan tahapan kerangka 

menghasilkan model arsitektur yang disesuaikan dengan visi  dan misi organisasi. Pemodelan 

ADM sebagai  kerangka kerja  arsitektur enterprise sistem  informasi Konseling ini  sudah dapat 

tidak. 4.  Kesimpulan Kesimpulan  yang  diperoleh dari  pembahasan  tersebut  adalah TOGAF 

memastikan  apakah  arsitektur baru  dapat  mencapai  target bisnis  yang  sebenarnya  atau 

pada   fase   ini   menyusun  manajemen   perubahan   dan   pemeliharaan,   bertujuan   untuk 

pelaksanaan  proyek sudah  sesuai  dengan  arsitektur.  9. Architecture  Change  Management, 

memberikan  pengawasan  arsitektur  untuk  implementasi,  agar  dapat  memastikan  bahwa 

implementasi   yang   bervariasi.   8.   ImplementationGovernance,   pada   fase   ini   bertujuan 

dilakukan   analisa    resiko   dan    biaya   dengan    tujuan   memprioritaskan    pilihan   proyek 

atau  sistem   yang  sudah   ada  digunakan   kembali.  7.   Migration  Planning,   pada  fase   ini 

mengimplementasikan  arsitektur dan  klasifikasi sebagai  pengembangan  sistem yang  baru 

yang      telah     dibangun      saat      ini.      identifikasi     proyek      utama      bertujuan      untuk 

menalankan arsitktur data. 6. Opportunities and solutions, ini  akan melakukan evaluasi model 

kebutuhan  teknologi   apa  saja   yang  perlu  disediakan   di  lingkungan   bisnis  untuk  dapat 

pendistribusian    data/informasi.    5.    Technology    Architecture,    tahap    pengidentifikasian 

pemodelan   arsitektur   aplikasi   tentang   apa    yang   dibutuhkan   untuk   pengolahan   dan 

ini  dibagi   menjadi  2   tahapan,  yaitu   tahapan  membangun  arsitektur   dan  membangun 

menjadi proses-proses bisnis dalam berbagai tingkat. 4. Information System Architecture, fase 

dalam  organisasi tersebut,  yang  dapat  didekomposisikan setiap  fungsinya  sehingga  akan 

lingkup  enterprise, yaitu  dengan  cara  pengidentifikasian area-area  fungsi  yang  dijalankan 
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