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PENDAHULUAN 

1 .I. Latar Belakang ~ermasalahan 

Pengelolaan sumber daya rnanusia di Bank BNI terbagi ke dalarn 6 

(enam) elernen pokok, yaitu Manpower Forecasting (perencanaan kebutuhan 

tenaga kerja), Recruitment (penerirnaan calon pegawai), Career Path 

Management (pengelolaan jalur karir pegawai), Performance Management 

(pengelolaan kinerja pegawai), Training & Development (pengelolaan 

pelatihan dan pengembangan pegawai), serta Reward & Punishment 

(pengelolaan kornpensasi, fasilitas, reward bagi pegawai yang berprestasi 

dan sanksi bagi pegawai yang rnelanggar ketentuan perusahaan). 

Di dalam mengelola 6 elemen kunci SDM tersebut dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan internal yaitu arah 

perkembangan perusahaan untuk masa yang akan datang yang dituangkan 

dalarn corporate plan dan business plan, kehadiran serikat pekerja di dalam 

perusahaan sebagai mitra perusahaan untuk membangun harmonisasi antara 

perusahaan dan pekerja yang bertujuan untuk memajukan perusahaan dan 

mensejahterakan karyawannya. Perubahan organisasi juga dapat 

berdampak pada pegawai dapat berupa kebutuhan pegawai atau excess 

pegawai yang masing-masing perlu dicari solusi penyelesaiannya. 

Sedangkan faktor eksternal juga berpengaruh terhadap kebijakan 

pengelolaan SDM perusahaan, seperti dengan dikeluarkannya Undang- 

Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan akan berdampak 

dengan penyesuaian kebijakan perusahaan agar tidak bertentangan dengan 

Undang-undang tersebut. Kondisi pasar tenaga kerja yang menyangkut 



pengupahan, perkembangan teknologi dan kaitannya dengan ketersediaan 

tenaga ahli pada bidang tertentu perlu juga dicermati 

Bank BNI sebagai salah satu Bank terbesar di Indonesia, terus 

melakukan pembenahan-pembenahan dalam upaya untuk meningkatkan 

performance Bank. Dengan jumlah pegawai sebanyak +I- 16.000 orang 

tentunya diperlukan sistem inforrnasi yang dapat rnenyajikan informasi- 

informasi yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang dimilikinya. 

Untuk itu SISDM yang handal dalam artian yang dapat menyajikan data 
, , 

semua pegawai, dan memberikan informasi sesuai kebutuhan user sangat 

diperlukan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan-keputusan yang 

bersifat strategis. Pada Gambar di bawah ini ditunjukkan jumlah pegawai di 

Bank BNI per 31 Desember 2003. 

T 

Sumber : SISDM Bank BNI 

Pada saat ini kebutuhan akan informasi tersebut telah menciptakan 
, , 

suatu kondisi dimana para user 1 pemakai sistem operasi diharuskan dapat 

memakai Sistem lnformasi Sumber Daya Manusia (SISDM) dengan cara 

yang paling baik dan hemat waktu seria sesuai kebutuhan. SISDM di Bank 

BNI mulai dikembangkan pada tahun 1996 dimana sebelumnya pencatatan 

data kepegawaian hanya memfokuskan diri pada pencatatan data pokok 

personalia setiap pegawai dan historikal data kepangkatan, posisi ,pelatihan, 



dan penilaian. Dengan dikembangkannya SlSDM maka data personalia 

tersebut telah di integrasikan dengan sistem penggajian pegawal serta 

terdapat berbagai menu yang dapat digunakan oleh setiap user sesuai 

dengan tingkaffhirarki yang bolehltidak boleh dioperasikan seh~ngga 

wewenang tugas dari seorang user dapat dikontrol. Modul utama SlSDM 

terdiri dari 6 (enam) modul, yaitu : 

1. Modul Personalia, yaitu modul yang disusun untuk mernbantu dan 

rnernberikan petunjuk kepada user dalam rnengoperasikan kegiatan yang 

berhubungan dengan pengalahan data pegawai. 

2. Modul Gaji, yaitu modul yang disusun untuk memberikan petunjuk kepada 

user dalam melakukan kegiatan operasional khususnya untuk 

memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan dalam proses 

penggajian pegawai. 

3. Modul Perencanaan, yaitu suatu modul yang disusun untuk memberikan 

petunjuk kepada user mengenai kebutuhan pegawai saat ini dan yang 

akan datang sehingga prakiraan pegawai dapat dilakukan dengan cepat. 

4. Modul Rekrutmen, yaitu modul yang disusun untuk memberikan petunjuk 

kepada user agar program rekrutmen yang dilaksanakan lebih terarah dan 

efisien. 

5. M o d ~ l  Pelatihan, yaitu modul yang disusun untuk memberikan petunjuk 

kepada user dalam ha1 pengelolaan pelatihan sehingga program 

pelatihan yang diselenggarakan dapat lebih mengarahkan pegawai 

kepada keahlian yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 



6. Modul Pengembangan, yaitu modul yang disusun untuk memberikan 

petunjuk kepada user agar program pengembangan pegawai dapat lebih 

efisien dan efektif. 

1.2. Batasan Masalah 

Dengan pertimbangan jumlah pegawai yang besar dan perubahan 

organisasi yang cenderung berubah dengan dinarnis maka perencanaan 

sumber daya manusia diiringi dengan pelaksanaan pernenuhannya sangat 

penting bagi perusahaan. Atas dasar ha1 tersebut, maka tesis ini akan 

difokuskan pada Modul Perencanaan, dan Modul Rekrutmen, pada SlSDM 

Bank BNI, yaitu bagaimana agar Modul Perencanaan dapat mendukung 

proses prakiraan untuk menetapkan kebutuhan pegawai pada masa yang 

akan datang, akan merupakan dasar bagi penerimaan pegawai baik secara 

internal maupun eksternal. 

Disamping itu bagaimana agar Modul Rekrutmen dapat secara efektif 

membantu proses1 kegiatan yang ditujultan untuk memenuhi kebutuhan 

pegawai sebagaimana yang telah diketahui jumlah kebutuhannya melalui 

Modul Perencanaan dengan calon pegawai yang berkualitas, 

1.3. Rumusan Masalah 

Agar dapat bertahan dengan persaingan yang semakin ketat, 

keputusan manajernen yang menyangkut pengelolaan SDM khususnya 

rnengenai kebutuhan dan pemenuhan pegawai harus dilakukan dengan tepat. 

Untuk itu diperlukan sistem informasi sumber daya rnanusia yang akurat 

dalam menyajikan informasi-informasi yang diperlukan. Di dalam SlSDM 



Bank BNI ha1 ini dikelola pada Modul Perencanaan dan Modul Rekrutmen, 

dengan rumusan : 

Bagaimana pengembangan Modul Perencanaan, agar dapat menunjang 

proses manpower forecasting di Bank BNI. 

Bagaimana pengembangan Modul Rekrutmen, agar dapat menunjang 

proses pemenuhan pegawai yang dilaksanakan rnelalui eksternal 

rekrutmen dan internal rekrutmen. 

Bagaimana mengintegrasikan Modul Perencanaan dan Modul Rekrutmen 

dengan modul terkait lainnya di SISDM. 

1.4. Tujuan 

Mengembangkan Sistem lnformasi Sumber Daya Manusia khususnya 

pada Modul Perencanaan dan Modul Rekrutrnen sebagai sarana untuk 

rnelakukan proyeksi kebutuhan pegawai dan pemenuhannya. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Memberikan masukan bagi Bank BNI untuk pengembangan Modul 

Perencanaan pegawai sehingga dapat rnembantu proses perkiraan 

kebutuhan akurat. 

Memberikan masukan bagi Bank BNI pengembangan Modul 

Rekrutmen sehingga dapat rnenunjang proses pernenuhan pegawai 

yang dilaksanakan rnelalui eksternal rekrutmen dan internal 

rekrutmen. 



1.6. Ruang Lingkup 

Penelitian ini tidak melakukan feasibility study terhadap objek 

penelitian, dan agar cakupan penelitian ini tidak terlalu luas, maka dipakai 

batasan bahwa penelitian ini akan difokuskan pada : 

Pengembangan Modul Perencanaan, yang terdiri dari : 

Penambahan fungsi proyeksi jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan 

pegawai pensiun, MBT, berhenti, dan ekspansi pembukaan cabang 

baru. 

Pengembangan Modul Rekrutmen, yang terdiri dari : 

Penambahan fungsi proses seleksi data lamaran masuk sesuai 

dengan kualifikasi minimal yang disyatakan. 

Penambahan fungsi ~nput hasil test dan proses hasil test untuk 

rekrutmen eksternal. 

Sedangkan prototype yang dikembangkan dibatasi pada : 

Prototype untuk proses jumlah kebutuhan karena pegawai pensiun, 

MBT, berhenti dan ekspansi, serta Laporan total kebutuhan 

berdasarkan jenjang jabatan. 

Prototype untuk proses syarat admnistrasi minimal, proses calon 

peserta test, input dan proses hasil test, laporan hasil test. 




