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New core banking system BRINETS (BRI Integrated Network and 
Information System) telah dibangun di BRI menggantikan sistem lama, dan 
beralih dari sistem terdistribusi menjadi centralized. Proses reengineering ini 
tidak bisa dipisahkan dengan pengembangan jaringan komunikasi, sehingga 
membentuk jaringan komunikasi yang terhubung (online) secara real time pada 
hampir seluruh unit kerja BRI. Seiring dengan diimplementasikannya BRINETS, 
maka terbuka kesempatan untuk pengembangan aplikasi baru (fungsionalisasi) 
dari sistem tersebut dalam rangka persaingan bisnis perbankan. 

Cash Management Application System (CMAS) BRI adalah sistem 
aplikasi berbasis internet yang merupakan subsistem dari BRINETS yang 
dikembangkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada customer, terutama 
corporate customer, yaitu dengan menyediakan fasilitaslkemudahan untuk 
melakukan transaksi perbankan, kapanpun dan di manapun, tanpa terikat oleh 
ruang dan waktu. Transaksi yang dapat diakomodasi bisa meliputi transfer uang 
(fund transfer), kliring (RTGS), overbooking, blokir, transaksi SWIFT, 
pembayaran tagihan, pembayaran gaji karyawan, sweep, dan bentuk-bentuk 
transaksi pelayanan lainnya yang dimiliki oleh BRI. Dengan demikian, customer 
dapat mengatur likuiditas dana perusahaannya yang ada di BRI. 

Pada tiga tahun terakhir, jumlah nasabah yang menggunakan fasilitas 
internet banking meningkat dari 293.351 menjadi 424.063 (naik 44,56%), rata- 
rata akses per nasabah per bulan meningkat dari 3,39 kali menjadi 6,84 kali (naik 
101,77%). Sementara total nilai nominal rupiah yang ditransaksikan juga 
mengalami peningkatan dari Rp 7,45 triliun pada tahun 2001 menjadi Rp 35,51 
triliun pada tahun 2004 (naik sebesar 376,65%). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap sistem 
BRINETS dalam rangka memperoleh gambaran pengembangan CMAS, dan 
merancang bangun (design) CMAS yang sesuai dengan kebutuhan BRI. Dalam 
kajian penelitian ini dibuat batasan, yaitu melakukan identifikasi proses dan 
sumber data yang tersedia pada sistem BRINETS yang berkaitan dengan proses 
dan data-data yang diperlukan dalam pengembangan Cash Management 
Application System (CMAS), dan melakukan rancang bangun (design) sistem 
aplikasi tersebut. 

Penelitian dilakukan di Divisi TSI KP BRI, pada April-Juni 2004, dengan 
metode deskriptif menggunakan data primer dan sekunder. Alat analisis yang 



dipakai adalah Matriks Komponen, Contex Dia~ram, DFD, ERD dan Data 
~ictionary. ~erancan~anl~engemban~an sistem- mehggunakan pendekatan 
kombinasi Prototyping dan Web Engineering. 

Mengacu kepada kombinasi metode prototiping dan Web Engineering, 
kegiatan diawali dengan identifikasi dan kebutuhan informasi, dilanjutkan dengan 
formulasilanalisis aplikasi web serta desainnya. ldentifikasi dan kebutuhan 
informasi meliputi sumberdaya manusia (manajemen puncak, I T  specialist, 
perwakilan pemakai, end user), sumberdaya hardware dan soffware (ISM RISC- 
600, o/s IBM AIX, software aplikasi Java, integrator MQ Series, database Oracle 
9i, Web &Application Server EJBIRMI on WEB Sphere, sistem pelaporan Crystal 
Report), infrastruktur jaringan (lapisan area; area luar (public zone), area privat 
(private zone), area aman (inside zone) dengan perangkat pengaman firewall). 
ldentifikasi terhadap content CMAS, fungsi yang diakomodasi ke dalam prototipe 
CMAS meliputi Cash Information (Balance Summary, Transaction Inquiry, 
Statement inquiry, Fund Transfer, (Manual Fund Transfer, Automatic Fund 
Transfer, Post Date Transfer), Sweep Account, Bill Payment, Pembayaran Gaji 
(Payroll), dan permintaan buku cek (cheque book ordering). 

CMAS adalah sebuah sistem pelayanan jasa perbankan berbasis web 
yang masuk dalam kategori transactional and service oriented. Fungsi 
pengolahan data finansial, akuntansi dan perbankan tidak memiliki urgensi 
terhadap penggunaan grafik, gambar, video dan data audio, sehingga CMAS 
tidak dilengkapi fasilitas tersebut. Penggunaan teks dalam bentuk spreadsheet 
menjadi ha1 yang lebih banyak digunakan dalam aplikasi ini. Namun aspek 
estetika sebagai ciri aplikasi web tetap menjadi perhatian dan tidak diabaikan. 
Aplikasi berbasis web juga harus memiliki antarmuka yang mudah dipahami oleh 
pemakai aplikasi (familiar dan user friendly). Penggunaan navigasi dan bantuan 
(help function) menjadi sebuah standar kebutuhan bagi aplikasi berbasis web. 
Oleh karena itu bentuk dan format layar tampilan dan navigasi CMAS dibuat 
seragam dan standar serta konsisten untuk seluruh fungsi yang ada, layar, isian 
dan hal-ha1 lainnya. Misalnya navigasi untuk screen action, seperti Submit, Clear, 
Delete, menggunakan icon disertai teks yang tampak clickable dengan 
menampilkan batas tiga dimensi. 

Ada tiga kegiatan mendasar aplikasi, yaitu: Kegiatan Administratif, adalah 
kegiatan untuk meregister user dan kewenangannya; Kegiatan Kustomisasi, 
adalah kegiatan setting jenis produk dan fasilitas yang akan diberikan kepada 
corporate custome~ Kegiatan Operasional, adalah kegiatan reguler yang 
dilakukan oleh user, seperti entry data, editing dan pelaporan. Pengguna aplikasi 
adalah Divisi Bisnis Ritel BRI dan corporate customer, sehingga pada 
perancangan CMAS ini ada 2 (dua) jenis user, yaitu user BRI selaku penjual jasa 
perbankan melalui internet (disebut Seller), dan user corporate customer selaku 
pengguna fasilitas perbankan melalui internet (disebut Client). Seller maupun 
Client dapat memiliki banyak user untuk keperluan pemisahan dan 
pemeringkatan kewenangan akses. Pembuatan user-user tersebut dilakukan 
oleh User Administrator masing-masing. 



Sebagai aplikasi berbasis web, CMAS dirancang memiliki perangkat 
keamanan data (security) bertingkat, mulai dari jaringan (firewall), pengangkutan 
(Secured Sockets Layer 128 bit), https (secured hffp), otorisasi web 
(penggunaan token (Digital ID) dari E-Token Pro), authentication (sertifikat 
digital berupa token (RSA SecurelD)), kontrol akses dengan menggunakan 
user/password, enkripsi database, dan pengaturan kewenangan user (level 
akses) berupa maker, checker, signer. Pada setiap produk pada CMAS 
disediakan fasilitas untuk melakukan pengisian data (entry), perubahan data 
(update), penghapusan data (delete), informasi (status) data, 
pencetakanlpelaporan. Proses input data dilakukan dengan entry data atau 
dengan cara upload data yang telah dibuat sebelumnya dengan format yang 
telah disepakati. Input data dengan cara upload dapat digunakan untuk model 
pengisian data yang sifatnya massal atau rutin dan tidak banyak mengalami 
perubahan item data dari transaksi sebelumnya. Pada pemrosesan datanya, 
CMAS juga menyediakan fasilitas yang disebut "Scheduler", yaitu memproses 
data sesuai dengan waktu (tanggalljam) yang telah di-setting sebelumnya. 
Outpuf hasil transaksi atau pelaporan, dapat berupa message (pesan) status 
delivew pada layar, display pelaporan pada layar, file download (xls, doc, pdf 
atau txt), print-out (printer), facsimile, atau email. 

Akhirnya disimpulkan, dari hasil analisis terhadap BRINETS diperoleh 
gambaran bahwa sistem tersebut sangat terbuka untuk dilengkapi dengan 
subsistem fasilitas seperti CMAS. Dengan format yang dimiliki BRINETS, sangat 
mungkin untuk berinteraksi dengan sistem di luar BRI. Dari sisi infrastruktur 
jaringan, telah dilengkapi dengan standar pengamanan yang memungkinkan 
pengembangan CMAS. Saran atas aplikasi ini, pengembangan CMAS 
memperhatikan features, karena features yang ditawarkan dengan tingkat 
kompleksitas tinggi dapat membingungkan atau membuat malas customer, dan 
akan beralih kembali kepada model konvensional yang dirasakan lebih 
sederhana. Hal lain adalah sisi legal, karena selama ini hukum mengenai cyber 
bussiness di Indonesia belum pernah ada aturan yang jelas, terutama yang 
berkaitan dengan kerugian finansial akibat transaksi perbankan menggunakan 
internet. Oleh karena itu, perangkat hukum untuk keperluan operasional CMAS 
harus sudah dipelajari dengan baik. 
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