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PT BRI (Persero) sebagai bank terbesar dalam bidang bisnis mikro 
dan retail dengan 4308 jaringan kerja yang tersebar di perkotaan dan 
pedesaan harus rnemiliki teknologi sistem informasi (TSI) yang tangguh. 
Teknologi sistem informasi dengan sistem baru sedang diimplementasikan di 
BRI agar semua jaringan kerja dapat terkoneksi secara penuh sepanjang 
waktu (real time on line 7 days, 24 hours) dalam data base tersentralisasi. 
Teknologi informasi yang tersentralisasi (sentralized information) tersebut 
lazim disebut BRINETS sebagai pengganti dari slstem desentralisasi 
(distributed information). Tujuan penggantian sistem tersebut untuk 
rneningkatkan daya saing BRI melalui peningkatan kualitas pelayanan yang 
cepat dan mudah bagi nasabah, peningkatan efisiensi pengendalian 
operasional, peningkatan produk-produk BRI dan meningkatkan kinerja outlet 
BRI (Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI unit). 

Penggunaan teknologi baru untuk alat memenangkan persaingan 
bisnis perbankan, memerlukan investasi dalam jumlah besar (US $ 
39.713.135 selama tahun anggaran 2000 sld Mei 2003) untuk pengadaan 
hardware, software dan sarana pendukung serta untuk biaya komunikasi 
sebesar Rp.69,6 milyar per tahun. lnvestasi yang tidak kalah pentingnya 
adalah investasi dalam sumberdaya manusia (human investment) yang 
bertanggung jawab dalam penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan 
teknologi tersebut. Agar investasi dan biaya operasional SDM efektif serta 
sejalan dengan strategi bisnis perusahaan, diperlukan perencanaan strategi 
(strategy planning) untuk SDM TSI BRI. 

Penelitian bertujuan mengkaji 1) perubahan-perubahan SDM pasca 
TSI tersentralisasi, 2) peranan SDM TSI sebagai aset strategik yang 
menentukan keunggulan bersaing, dan 3) rnengidentifikasi dan menetapkan 
tingkat prioritas strategi SDM TSI untuk mendukung BRINETS. Kajian 
dilakukan di Kantor Pusat BRI dengan melakukan 1) pengamatan langsung 
praktek MSDM di Divisi TSI, pengolahan data internal dan diskusi dengan 
beberapa staf dan pimpinan Divisi TSI, 2) analisis rantai nilai SDM TSI, dan 
3) proses hirarki analisis (AHP) . 

Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan TSI tersentralisasi 
menyebabkan perubahan yang mendasar terhadap SDM Divisi TSI yaitu 1) 
rnenghemat 286 orang pekerja operator komputer, 2) membuka kesempatan 
baru untuk tenaga fungsional misalnya system engineer, supewisor, 



librarian, dan system designer, 3) menerapkan kebijakan outsourcing untuk 
pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, namun mudah digantikan 
misalnya operator, tenaga help desk, teknisi. Perubahan yang terjadi dalam 
organisasi Divisi TSI yaitu, 1) penambahan fungsi securify, 2) penarnbahan 
fungsi sentra layanan gangguan (help deskjidan 3) group fungsional yang 
tugas utamanya untuk mengembangkan aplikasi soffware dan dalam ha1 ini 
terdiri dari group pengembangan aplikasi core banking, banking delivery. 
head office, dan aplikasi khusus. 

Hasil analisis rantai nilai SDM TSI menunjukkan bahwa fungsi teknis 
SDM TSI untuk memperoleh SDM yang kompeten telah dilaksanakan melalui 
peningkatan mutu rekrutmen yang obyektif dan tidak diskriminatif. Rekrutmen 
menggunakan konsultan independen dalam pengadaan staf fungsional baru 
untuk keahlian programmer, system designer, system engineer, security, 
dengen anggaran biaya rekrutmen Rp 27 jutalcalon staf. Fungsi strategik 
SDM TSI diperlihatkan oleh kemampuan SDM mengelola TSI sehingga 
unggul dalam 1) akses BRI ke pasar yang luas, 2) kemudahan nasabah 
bertransaksi di unit kerja BRI, dan 3) penyediaan data untuk pengambilan 
keputusan rnanajemen yang cepat. Selain itu fungsi Sratategik yang lain 
adalah minimnya gangguan layanan,.waktu penyelesaian gangguan layanan 
yang tepat dan hampir tidak ada tum over pekerja. Sistem SDM TSI telah 
mendorong pekerja menampilkan kinerja tinggi -dengan alokasi biaya 
pelatihan yang tinggi sebesar Rp.12.800.000.000-, untuk tahun 2003 dan 
alokasi kompensasi untuk 130 orang pekerja internal sebesar Rp. 1.023 juta 
per bulan dan biaya untuk 106 tenaga oursourcing sebesar Rp753 jutalbulan. 
Perilaku pekerja TSI yang biasa berpikir lurus apa adanya dan detail karena 
biasa menghadapi benda mati serta tidak mudah dimutasikan karena 
keahliannya yang spesifik perlu diimbangi dengan pola fikir dan wawasan 
bisnis, sehingga dapat berinteraksi lebih baik dengan mitra kerjanya. 

Hasil analisis hirarki utama stratategi pengembangan SDM TSI dengan 
AHP yaitu menunjukkan bahwa faktor terpenting yang mempengaruhi 
perencanaan strategi berturut-turut adalah sebagai berikut I )  kompetensi, 
2) kepemimpinan strategik, 3) pengelolan kinerja SDM, 4) pengelolaan 
fungsi SDM ), dan pengembangan organisasi. Pelaku yang paling berperan 
dalam perencanaan strategi SDM TSI berturut-turut yaitu 1) Divisi TSI, 2) 
Direksi, 3) Divisi MSDM, 4) Divisi Renstra, 5) konSultan, dan 6) lembaga 
penyedia SDM TSI. Tujuan terpenting yang menjadi prioritas berturut-turut 
yaitu 1) peningkatan kualitas pelayanan (delivefy sysfem), 2) peningkatan 
efesiensi dalam operasional TSI, 3) peningkatan kualitas layanan gangguan 
(help desk), dan 4) percepatan implementasi dan sosialisasi BRINETS. Untuk 
mencapai tujuan tersebut langkah operasional yang harus diprioritaskan 
berturut-turut adalah 1) Penempatan sesuai keahlian dan kom~etensi. 2) 
rekrutmen SDM TSI, 3) '  sistem penghargaan kinerja, 4) pengembangan 
jenjang karir, dan 5) pelatihan berbasis kompentensi. 

Kesimpulan hasil kajian tersebut adalah bahwa penggunaan TSI 
tersentralisasi menyebabkan 1) adanya pengurangan jabatan operator, 2) 



organisasi di Divisi TSI menjadi lebih besar, 3) pernenuhan tenaga kerja 
dengan cara outsourcing, 5 )  user lebih rnudah rnengakses data. Adapun 
saran-sarannya yaitu, 1) melakukan kaji ulang jabatan fungsional, 2) transfer 
o f  knowledge dari tenaga outsourcing ke pekerja internal, 3) perlu 
peningkatan perhatian terhadap SDM TSI sesuai dengan bobot prioritas 
elemen-elemen pengembangan strategi. 
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