
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam menghadapi era globalisasi perbankan di tahun 2003 dimana bank- 

bank asing dibebaskan masuk sampai ke daerah-daerah, serta telah dimulainya 

Otonomi Daerah di lndonesia di tahun 2001, maka PT. Bank Rakyat lndonesia 

(Persero) akan dihadapkan pada tingkat persaingan retail banking yang sangat 

ketat. Pesaing tidak hanya datang dari pemain lama seperti Bank Central Asia, 

Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Danamon, LlPPO dan BI1 akan tetapi akan muncul 

pesaing baru yaitu bank-bank pembangunan daerah seperti Bank Jabar, Bank 

Jatim serta bank-bank pembangunan daerah lainnya. Selain dari itu pesaing baru 

akan muncul dari bank-bank asing raksasa yang sudah solid seperti Citibank, 

ABN-Amro dan diprediksi akan memasuki pasar sampai ke tingkat ibukota propinsi 

dan kota-kota besar di lndonesia. Bahkan tidak mustahil bahwa 5 (lima) tahun 

mendatang bank-bank asing tersebut diprediksi akan memasuki pasar sampai ke 

tingkat kabupaten. Padahal seperti diketahui bahwa kekuatan bisnis PT. Bank 

Rakyat lndonesia (Persero) terletak di daerah-daerah dari mulai tingkat Kabupaten 

dan tingkat Kecamatan di seluruh lndonesia. 

Menyadari akan persaingan yang akan dihadapi, PT. Bank Rakyat lndonesia 

(Persero) pada awal tahun 2000 telah melakukan transformasi bisnisnya yaitu 

dengan merubah visi perusahaannya yang sifat semula lebih umum, menjadi lebih 

fokus bersandar pada core competency yang dimiliki yaitu "Menjadi bank komersial 

terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan customer". Sedangkan salah 



satu misi BRI adalah "melakukan kegiatan perbankan terbaik dengan 

mengutamakan sen/ices kepada cusfomer usaha mikro, kecil dan menengah untuk 

menunjang peningkatan ekonomi masyarakat". Berdasarkan visi dam misi tersebut 

PT. Bank Rakyat lndonesia (Persero) menetapkan strategi bisnis yang dapat 

diformulasikan sebagai berikut : "Mengembangkan dan meningkatkan usaha yang 

bersinergi dengan fokus pada bisnis mikro, ritel dan menengah melalui jaringan 

yang luas yang didukung oleh teknologi informasi mutakhir dan sumber daya 

manusia yang profesional serta melaksanakan praktek "risk management dan good 

corporate governance". Strategi Bisnis ini dituangkan kedalam corporate plan BRI 

dalam jangka panjang (2001 - 2005) dan business plan selama 3 tahun (2001 - 

2003). 

Strategi bisnis yang ditetapkan menunjukkan bahwa fungsi dan peran 

Teknologi lnformasi di PT. Bank Rakyat lndonesia (Persero) sangat penting dan 

menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk mendukung pencapaian target bisnis 

BRI saat ini dan dimasa mendatang. Untuk itu, Divisi Teknologi Sistem lnformasi 

PT. Bank Rakyat lndonesia (Persero) telah menyusun Perencanaan dan Strategi 

Pengembangan Teknologi lnformasi sejalan dengan perencanaan dan strategi 

bisnis yang akan ditempuh. Secara umum Perencanaan dan Strategi TSI BRI 

merekomendasikan 2 (dua) ha1 pokok yaitu : Pertama, merubah konfigurasi 

distributed System menjadi cenfralized system, dengan pertimbangan 

meningkatkan lntegritas database bank, flexibiltas dalam pengembangan delivey 

system serta untuk meningkatkan kualitas Managamenf Information System BRI. 

Kedua mengganti Core Banking Sofware yang saat ini dengan satu paket Core 



Banking Software yang lebih handal, mempunyai features dan functionality yang 

lengkap, standard dan terpadu, dengan pertimbangan bahwa core banking 

software yang dioperasikan saat ini tidak mampu lagi untuk mengakomodasi 

tuntutan bisnis bank dimasa datang yang sangat dinamis. 

B. ldentifikasi Masalah 

Permasalahan yang cukup kompleks dihadapi Divisi Teknologi Sistem 

lnformasi adalah menentukan arsitektur teknologi informasi pendukung Banking 

Delivery System yang ideal diterapkan. Permasalahan ini timbul disebabkan 

arsitektur untuk fungsi Banking Delivery System dalam perencanaan dan strategi 

pengembangan TSI BRI hanya dicantumkan secara umum yaitu 

mengimplementasikan konfigurasi centralized system dengan menerapkan 

arsitektur client server. ~adaha l  arsitektur clienf server sangat be~ariat i f  sifatnya 

dan sangat dipengaruhi oleh business model yang dijalankan oleh bank. 

Arsitektur teknologi informasi pendukung Banking Delivery System dapat 

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, pertama, arsitektur teknologi informasi pendukung 

operasional kantor cabang, cabang pembantu dan BRI Unit atau dikenal dengan 

branch delivery system. Kedua, arsitektur teknologi informasi pendukung 

operasional electronic outlet bank seperti ATM (automated teller machine), debit 

card, phone banking, internet banking dan mobile banking dikenal non-branch 

delivery system. 

Guna mendapatkan arsitektur client server yang paling effektif dan effisien, 

perlu dilakukan pengkajian yang menyeluruh, terpadu dan terperinci, sehingga 



hasil implementasinya diharapkan mampu menciptakan kualitas Banking delivery 

system yang efektif dan efisien. 

C. Pembatasan Masalah 

Penulisan ini dibatasi pada kajian arsitektur client server pendukung Branch 

Delivery System yang paling optimal untuk dijadikan acuan implementasi bagi 

Divisi Teknologi Sistem lnforrnasi PT. Bank Rakyat lndonesia (Persero). 

Ada 3 (tiga) ha1 pokok yang perlu dijawab dalam kajian konseptual 

implementasi teknologi informasi pendukung branch delivery sysfem meliputi : 

1. Bagaimana model arsitektur client server pendukung Branch Delivery Sysfem 

yang paling optimal untuk diterapkan di kantor-cabang, cabang pembantu dan 

BRI Unit PT. Bank Rakyat lndonesia (Persero)? 

2. Bagaimana metode implementasi arsitektur client-server pendukung branch 

delivery system yang paling optimal untuk dipakai sebagai acuan oleh Divisi 

Teknologi Sistem lnformasi PT. Bank Rakyat lndonesia (Persero) ? 

3. Bagaimana resiko implementasi arsitektur client server pendukung branch 

delivery system yang akan dihadapi oleh Divisi Teknologi Sistem lnformasi di 

PT. Bank Rakyat lndonesia (Persero) ? 



D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penilitian ini mencakup : 

1. Menentukan model arsitektur client server pendukung branch delivery system 

serta metode implementasinya yang paling optimal untuk dijadikan acuan oleh 

Divisi Teknologi Sistem lnformasi PT. Bank Rakyat lndonesia (Persero). 

2. Menentukan tingkat resiko pelaksanaan implementasi arsitektur client server 

pendukung branch delivery system yang akan dilakukan oleh Divisi Teknologi 

Sistem lnformasi PT. Bank Rakyat lndonesia (Persero). 

3. Memberikan rekomendasi model arsitektur client server pendukung branch 

delivery system serta metode dan pelaksanaan implementasi kepada 

manajemen Divisi Teknologi Sistem lnformasi PT. Bank Rakyat lndonesia 

(Persero). 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian meliputi : 

1. Kajian terhadap model arsitektur client server dan variabel yang 

mempengaruhinya guna menentukan model arsitektur client server yang 

paling optimal diterapkan oleh PT. Bank Rakyat lndonesia (Persero). 

2. Kajian terhadap metode implementasi dan variabel yang mempengaruhinya 

guna menentukan metode implementasi arsitektur client server yang paling 

optimal diterapkan oleh Divisi Teknologi Sistem lnformasi PT. Bank Rakyat 

lndonesia (Persero). 



3. Kajian terhadap seluruh variabel yang mempengaruhi resiko yang akan 

dihadapi dalam implementasi arsitektur client-server pendukung branch 

delivery system oleh Divisi Teknologi Sistem lnforrnasi PT. Bank Rakyat 

lndonesia (Persero). 

4. Kajian hanya dilakukan pada tahap pemberian solusi alternatif atau 

rekornendasi, sedangkan implementasinya di lapangan selanjutnya 

diserahkan pada manajemen di Divisi Teknologi Sistem lnforrnasi PT. Bank 

Rakyat lndonesia (Persero). 




