
I .  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Program restrukturisasi BRI akibat krisis ekonorni dan rnoneter 

beberapa tahun yang lalu telah berhasil diselesaikan pada bulan Juli 

2001. Strategi yang tertuang dalam corporate plan BRI 2002-2006 pasca 

restrukturisasi adalah fokus pada usaha mikro, kecil dan rnenengah 

(UMKM) melalui jaringan luas yang didukung oleh teknologi informasi 

rnutakhir (IT based) dan sumberdaya rnanusia profesional serta 

melaksanakan praktek risk management dan good corporafe governance 

(Bank Rakyat Indonesia, 2003). Bisnis mikro dan kecil rnewakili sekitar 

80% bisnis BRI saat ini. Menurut SK Menko Kesra dan BI terbaru No 

1 IIKEPMENKO KESRA/IV2002-No.42/KEP.GBII2002 usaha mikro adalah 

usaha yang dilakukan oleh penduduk miskin atau mendekati rniskin sesuai 

knteria BPS dan memperoleh rnaksirnal plafond kredit Rp 50 juta, 

sedangkan usaha kecil yaitu memiliki aset Rp. 200 juta (di luar tanah dan 

bangunan), penjualan maksimal Rp 1 miliar dan maksirnal kredit Rp. 500 

juta. Usaha menengah adalah usaha di luar usaha mikro dan kecil 

dengan plafond kredit Rp. 500 juta-lima miliar. Usaha pengembangan 

bisnis mikro dan kecil tersebut rnenghadapi persaingan yang ketat. 

Pesaing utarna pada bisnis rnikro yaitu Bank BNI, sedangkan pada bisnis 

kecil terdapat pesaing BCA, Bank Mandiri, Citi Bank dan Bank BNI. 

Pesaing pada middle market terdapat pemain besar seperti Bank Mandiri, 

BCA, LippoBank, Bank Danamon, dan Bank BNI. 



Untuk rnengantisipasi tantangan bisnis dan mendukung rencana 

strategis pada masing-masing segrnen bisnis yang kompleks dan 

beragam, maka dalam era informasi yang berkembang pesat BRI perlu 

dukungan teknologi ~nformasi yang tangguh. Teknologi informasi dapat 

berfungsi sebagai pembeda utama (deferensiasi produk), rneningkatkan 

efisiensi operasional dan rneningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu 

teknologi informasi juga merupakan teknologi penghela perubahan 

(change driven) ke masa depan (McLeod, 2001). Dengan kata lain 

teknologi informasi me~pakan sumber keunggulan kompetitif dalam 

operasional perbankan. 

BRI adalah bank tertua dengan usia lebih dari satu abad dan 

terluas jaringannya di Indonesia yaitu didukung 4659 jaringan kerja 

(Kantor Pusat = 1, Kantor Wilayah = 13, Kantor lnspeksi = 11, Kantor 

Cabang = 325, KCP = 147, BRI Unit = 3954, Pos Pelayanan Desa = 199, 

Kantor Cabang Syariah = 8, Kantor Cabang Luar negeri = 1) 

~ . r i c o i ,  Juli 2003). Untuk meningkatkan keunggulan 

kompetitif (competitive advantage) dalam bisnis mikro dan kecil, maka 

strategi inovasi dalam bidang teknologi informasi perlu terus 

dikernbangkan. Strategi inovasi teknologi tersebut adalah 

mengembangkan teknologi sistem informasi berbasis data tersentralisasi 

(integrated network system) rnenggunakan perangkat lunak Silverlake 

baik untuk memproses transaksi core banking system maupun non core 

banking system (banking delivery system dan management support 

system). Perangkat lunak tersebut selanjutnya dinamakan BRI integrated 



network and information systems dan disingkat BRINETS. Sampai saat ini 

571 unit kerja usaha BRI (Kanca, KCP, BRI Unit, Kanca Syariah) di 

Indonesia telah mengimplementasikan BRINETS. Tiga tahun ke depan 

(2003-2005) direncanakan seluruh unit kerja telah mengimplementasikan 

BRINETS. 

Menurtit Setyawan (2002) perubahan lingkungan bisnis seperti 

perkembangan teknologi, persaingan bisnis, perubahan sosial ekonomi 

akan berdampak pada perubahan strategi bisnis perusahaan dan 

selanjutnya juga pada perubahan peran strategis (repositioning) SDM 

dalam organisasi yang bersangkutan. Perubahan peran strategis SDM 

tersebut antara lain adalah dalam ha1 perubahan kompetensi SDM yang 

terkait dengan persoalan bisnis (people related business issue). 

Kompetensi SDM tersebut antara lain adalah dalam ha1 kemampuan 

teknis, konseptual dan hubungan antar manusia. Untuk merealisasikan 

strategi inovasi teknologi di BRI, diperlukan strategi pengembangan SDM 

TSI yang efektif dan efisien sehingga dapat berperan sebagai agen 

perubahan, pengawalan dan operasional teknologi tersebut. Strategi SDM 

TSI tersebut selanjutnya harus dapat diimplementasikan dengan baik. 

Oleh karena itu semua elemen-elemen strategi pengembangan SDM TSI 

perlu diidentifikasi dan diformulasi sesuai dengan tingkat prioritas 

kepentingan. 



1.2 ldentifikasi masalah 

Untuk rnewujudkan tujuan strategis sebagai bank terbesar dalarn 

bidang bisnis rnikro dan kecil, BRI harus rnerniliki teknologi sistern 

inforrnasi yang tangguh. Teknologi sistern inforrnasi baru sedang 

diirnplernentasikan agar sernua unit kerja BRI baik cabang rnaupun unit 

dapat terkoneksi secara penuh sepanjang waktu (real time online 7 day 

24 hour) dalarn database dan warehouse tersentralisasi. Aplikasi tersebut 

di BRI lazirn disebut BRINETS. Teknologi sistern inforrnasi baru 

(BRINETS) tersebut diterapkan untuk (1) rnemudahkan dalarn 

pengendalian operasional, (2) rneningkatkan kualitas pelayanan yang 

cepat dan rnudah bagi nasabah, (3) rneningkatkan pernasaran 

produk-produk BRI, dan (4) rneningkatkan kinerja Kantor Cabang dan Unit 

yang selanjutnya rneningkatkan daya saing. 

Menurut Darrnawati (2003) irnplernentasi teknologi baru tersebut 

di lapangan sering diwarnai oleh berbagai perrnasalahan teknis karena, 

(1) kondisi sistem belurn stabil sehingga timbul kendala teknis, (2) 

pengguna belurn terbiasa dengan sistern baru sehingga sering salah 

operasi, (3) perbedaan cara pandang sistern lama (desentralisasi) ke 

sistem baru (sentralisasi), (4) perlu waktu untuk sosialisasi, narnun di lain 

pihak irnplernenasi perlu diselesaikan dalam waktu cepat. Penggunaan 

teknologi inforrnasi yang berkembang dengan pesat sering tidak diikuti 

dengan penyiapan SDM yang rnernadai, rnisalnya kurangnya penyiapan 

SDM internal yang berlatar belakang keahlian spesifik (fechnical HRM) 



dengan teknologi yang bersangkutan dalarn jumlah yang rnencukupi. 

Kondisi dernikian akan rnengharnbat strategi inovasi teknologi di BRI. 

Penggunaan teknologi baru untuk rnernenangkan persaingan bisnis 

perbankan tersebut rnernerlukan investasi dalarn jurnlah yang cukup besar 

untuk pengadaan software, hardware dan fasilitas pendukung. lnvestasi 

yang tidak kalah pentingnya adalah investasi dalarn SDM (human 

investment) yang bertanggung jawab terhadap penggunaan, 

perneliharaan dan pengembangan teknologi inforrnasi tersebut. Oleh 

karena itu agar investasi dan biaya operasional SDM efektif serta sejalan 

dengan strategi bisnis perusahaan, diperlukan perencanaan strategis 

(strategic planning) untuk SDM TSI. Elernen-elernen strategi SDM TSI 

perlu diidentifikasi dengan jelas dan terukur sehingga rnernudahkan dalarn 

menyusun program-program irnplementasi yang efektif. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikernukaan 

perurnusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut : 

- Bagaimana darnpak SDM TSI sebagai aset strategik BRI pasca 

sistern inforrnasi tersentralisasi ? 

- Bagaimana alternatif strategi yang dapat dilakukan untuk 

pengembangan SDM TSI pasca sentralisasi inforrnasi agar selaras 

dengan strategi bisnis BRI ? 

- Bagaimana irnplernentasi strategi SDM TSI sesuai tingkat prioritas 

strategi ? 



1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Penelitian bertujuan untuk : 

- Menganalisis dampak kebijakan sistem sentralisasi informasi 

terhadap SDM Divisi TSI. 

- Mengidentifikasi dan menetapkan tingkat prioritas elemen-elemen 

strategi SDM TSI untuk mendukung strategi bisnis BRI. 

- Menyusun program implementasi (action plans) SDM TSI di BRI 

sesuai dengan tingkat kepentingan prioritas strategi. 

1.4.2 Manfaat penelitian: 

- Penelitian diharapkan dapat membantu proses perencanaan 

strategis serta penyusunan kebijakan investasi SDM TSI selaras 

dengan strategi bisnis perusahaan. 

1.5 Ruang Lingkup 

Fokus utama penelitian adalah mengkaji pengembangan strategi 

SDM TSI BRI dalarn rangka mendukung strategi bisnis BRI yang 

lingkupnya meliputi : 

- Analisis perubahan-perubahan praktek manajemen SDM dan 

organisasi TSI di BRI pasca sentralisasi. 

- Analisis rantai penciptaan nilai (value chains) SDM untuk mengetahui 

struktur SDM TSI sebagai aset stratejik organisasi BRI. 

- Analisis prioritas pengembangan strategi SDM TSI. 

- lmplementasi (action plans) SDM TSI sesuai dengan tingkat prioritas 

strategi. 




