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KATA PENGANTAR

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Kepala Sekolah

Di Tempat

Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, perpustakaan multimedia menjadi salah
satu ‘kebutuhan pokok’ dalam aktifitas mencari informasi. Dengan perpustakaan  multimedia
diharapkan siswa serta guru dapat melakukan belajar mengajar dengan lebih optimal, dan
memperoleh informasi dengan lebih efektif dalam mencari informasi mengenai pelajaran.
Dengan demikian pencarian informasi yang memadai bisa meningkatkan kualitas dalam
pembelajaran.

Mencermati hal tersebut di atas, PT. CYBER WORLD hadir untuk ikut mendukung dan

mengembangkan sarana sistem informasi yang memadai bagi siswa, sehingga siswa dapat

lebih efektif dalam pengumpulan informasi guna mendunkung kegiatan belajar mereka.

Dengan dukungan tenaga di bidang teknologi informasi dan maintenance, PT.CYBER
WORLD menawarkan kepada Sekolah, sebuah Proposal Pengajuan Rancangan Perpustakaan
Multimedia bagi Sekolah. Hal-hal yang terkait dengan penawaran ini, terlampir pada lembar
berikutnya.

Demikian Proposal ini, semoga dapat dijadikan pertimbangan. Jika Bapak/Ibu menyetujui
rancangan yang ada di dalam proposal ini, mohon hubungi kami dalam waktu 1x24 jam maka
kami akan mengerjakannya pada bulan ini jika tidak maka jadwal pelaksanaan dilakukan
pada bulan berikutnya.
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Profil Perusahaan
2012

Nama Perusahaan : Cyber World

Status Perusahaan : Perseroan Terbatas, PT

Bidang Usaha : - Jasa pembuatan dan pengembangan Jaringan Komputer

- Developer Sistem laboratorium dan audio visual

Kantor Pusat : Jl. Protokol no.1 Jakarta Pusat

Referensi Proyek : - Proyek pembuatan jaringan lebih dari 20 institusi pendidikan

- Pelatihan pemanfaatan jaringan komputer

Manajemen Perusahaan : - Achmad nur fahmi ( Presiden Komisaris )

- Dimas Bayu ( Direktur 2 )

- Yansen Matheus ( Direktur 3 )
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Sekolah Menengah Atas merupakan jenjang pendidikan menengah di dalam dunia
pendidikan. Di dalam jenjang pendidikan ini siswa di dalamnya mulai diajarkan pelajaran
yang menggunakan teknologi-teknologi, yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik
guna mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Melihat kenyataan yang ada sekarang ini, dimana siswa diajarkan masih dalam
metode yang manual seperti penggunaan buku-buku pelajaran yang masih sulit didapatkan
bahkan di dalam lingkungan sekolah. Perpustakaan yang ada diharapkan bisa membantu para
siswa dalam menambah wawasan dalam pendidikan. Tetapi kurangnya sarana dan prasarana
yang menunjang perpustakaan membuat sebagian besar siswa tidak berminat mengunjungi
perpustakaan sekolah.

Melihat kenyataan yang ada maka perlu diadakannya pengembangan teknologi
informasi dalam menunjang tambahan informasi dan menarik minat para siswa.

Proyek teknologi informasi dan multimedia interaktif yang akan dikembangkan
memiliki beberapa runag lingkup yang harus dikerjakan yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis dan meneliti prosedur-prosedur yang berhubungan dengan
pencarian buku, peminjaman buku, pengembangan laboratorium,
pengembangan ruang audio visual.

2. Mendesain dan membuat sistem jaringan komputer yang mendukung
pemanfaatan teknologi informasi pada Jakarta International School.

3. Menganalisis teknologi yang dibutuhkan guna mendukung system pengajaran
di Jakarta International School.

4. Mengimplemantasikan sistem informasi perpustakaan dan laboratorium.
5. Menerapkan dan melakukan percobaan sistem informasi perpustakaan,

laboratorium dan audio visual secara memuaskan hingga efektif dan berjalan.

Manfaat dari pembuatan jaringan komputer dan laboratorium ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas dari sirkulasi buku di perpustakaan.
2. Menunjang fasilitas pendidikan bagi para siswa/i Jakarta International School.
3. Menyediakan akses informasi yang lebih luas dan cepat kepada siswa/i.
4. Meningkatan kualitas pendidikan di Jakarta Internnational School.
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Sistem informasi perpustakaan dan jaringan komputer yang direncanakan akan
memiliki batasan-batasan yang ditetapkan oleh pihak manajemen. Adapun batasan tersebut
adalah:

1. Dana
Dana yang disediakan untuk pengembangan sistem informasi perpustakaan,
laboratrium dan ruang audio visual adalah tidak lebih dari Rp.1.050.000.000,- ( satu
miliar lima puluh juta rupiah)

2. Waktu
Proyek pengembangan sistem informasi perpustakaan, laboratorium dan ruang audio
visual harus selesai dan dapat digunakan paling lama 6 bulan dari sejak waktu
pengusulan proyek ini.

Berikut ini kegiatan pengembangan sistem, pembuatan jaringan komputer dan ruang
audio visual yang akan dilakukan :

1. Menganalisis sistem jaringan yang akan dibuat.
2. Menganalisis sistem informasi perpustakaan yang akan diterapkan.
3. Mendesain sistem informasi perpustakaan, jaringan komputer laboratorium dan

ruang audio visual
4. Penerapan sistem informasi perpustakaan dan instalasi jaringan komputer

laboratrium.
5.Testing sistem dan jaringan.
6.Pelatihan untuk para operator.
7.Maintenance sistem informasi, jaringan komputer dan ruang audio visual
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Kebutuhan Software

Kebutuhan Hardware
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Rancangan Biaya

Jadwal Perancangan
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Penilaian Kelayakan Sistem Informasi

Untuk alternatif yang diajukan akan dinilai kelayakannya berdasarkan kelayakanyang meliputi semua aspek, yaitu kelayakan teknik, operasi, jadual, ekonomi danhukum.A. Kelayakan Teknik

Solusi yang diajukan secara teknik adalah layakB. Kelayakan Operasi
Item
Pe

Secara operasi kemampuan sistem ini adalah baik. Efisiensi dari sistem ini baikkarena pemrosesan data tidak dibebankan kepada oleh sebuah server sertapengecekan data dilakukan oleh server yang lain. Dari sisi keamanan data adalah baikkarena user tidak akan langsung berhubungan dengan server utama sehinggaintegritas dan kerahasiaan data menjadi terjamin
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C. Kelayakan Jadwal
Item Penilaian Kendala Solusi(Sistem Informasi)
Waktu pengembangan

Secara kelayakan jadwal, sistem ini telah memenuhi batasan waktu yang telahditetapkan yaitu maximal waktu pengembangan sistem adalah 1 tahun.
E. Kelayakan HukumSecara hukum, seluruh perangkat baik software maupun hardware termasukprosedur-prosedur yang akan digunakan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku dinegara Indonesia serta ketentuan perusahaan.


