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ABSTRAK 

Pcnclitian ini ditujukan llntuk mcngetahui dan menjelaskan "Evaluasi Transfonnasi 
Tcknllillgi Sistcm Infllnnasi Ilerbasis Komputer : I'aradok.v SOcio-Cyhernelics pada 
Metodoiogi Pel1lbcntukan Sistem Informasi di Kantor Pusat PT (Persero) Pelabuhan 
Indonesia III. Surabaya". Pcnclitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif 
Pendekatan yang digunakan adalab dengan salah satu model dan metodologi non 
positivis, yaitu secara e'hllo~raphic pada sebuah BUMN yaitu PT (Persero) Pelabuhan 
Indonesia III yang hcmsaha mcningkatkan pelayanan menjadi pelabuhan kelas dunia. 
Usaha ini tentunya lllcmbutuhkan pembahan di berbagai 'bagian perusahaan terutama 
perbaikan aliran informasi melalui transfonnasi teknologi sistem informasi yang berbasis 
komputer. -.. - . . 

Metodologi juga dikenal sebagai konsep dilematls dan kontroverslal dalam 
pengembangan sistem. Semua pihak menyadari keuntungan yang ditawarkan dengan 
menggunakan metodo)ogi dalam pengembangan sistem. Tapi riset menunjukkan 
buhwa hanya sl!bagian kccil dari proyek-proyek Tl yang menggunakan metodologi. 
Penelitian ini mengungkap bahwa pada sektor publik, khususnya di Kantor Pusat PT 
(Persero) Pelabuhan Indonesia III, Surabaya transfonnasi teknologi sistem informasi 
ini hanya mengikuti tren perkembangan jaman yang didominasi oleh kebutuhan akan 
komputcr dan internl!t. 

Mclalui pcnclitian ini akan dilakukan analisis metodologis yang ada di dalam 
perusahaan. Penclitian ini akan melaporkan transformasi teknologi yang terjadi di 
dalam perusahaan khususnya di dalam departemen sistem informasi Kantor Pusat PT 
(Persero) Pelabuhan Indonesia III, Surabaya yang kurang didukung o)eh sumber daya 
manusia yang mencukupi kemampuannya dan belum digunakannya metodologi yang 
sesuai dalam transfonnasi teknologi sistem informasinya. Analisis meliputi efek 
metodologi pada trasformasi teknologi sistem informasi yang seharusnya tidak 
diremehkan karena hal itu merupakan perubahan radikal terhadap strategi organisasi 
yang akan mendorong perubahan budaya perusahaan daJam jangka panjang. 

. Akhirnya pcnclitian ini menyimpulkan perlunya perbaikan terhadap kualitas 
sumber day a manusia yang ada sekarang agar dapat mendukung berjalannya sistem 
yang telah ada. misalnya melaJui seminar-seminar dan diklat-diklat dengan topik 
terkait yang rdevan dcngan perl11asalahan sistem yang ada. Selain itu belum adanya 
metodologi baku di Kantor Pusat PT. (Persero) Pelabuhan indonesia 111, Surabava 
merupakan Ihktor yang krusial bagi pengembangan sistem di masa yang akan data~g, 
Oleh ~arcnanya pcr~u dibangun suatu mctodologi baku yang mendukung kcgiatan 
strategls dan operaslOllul PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III Surabaya, karcna 
pcnggunaan ~lctodologi yang scsuai akan dapat digunakan scbagai c:heckin}!-poinl 
u.ntuk mcyakll1ka~ bahwa langkah-Iangkah yang direncanakan dalam pcngembangan 
slstem sudah mellbatkan langkah-Iangkah yang diperlukan untuk mcnghindari resiko
resiko pengembangan sistc:m. 
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