
 

   I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Outsourcing saat ini merupakan pilihan berharga bagi organisasi. Isu 

outsourcing menjadi pusat perhatian organisasi sepertinya terus berlanjut. 

Outsourcing Teknologi Informasi (TI) yang merupakan bagian dari manajemen 

sumber daya manusia strategik akan menjadi metoda pengelolaan TI yang 

penting dalam rangka peningkatan jasa pelayanan TI bagi satuan kerja pengelola 

teknologi informasi untuk memberikan pelayanan prima bagi operasional 

organisasi. Tanda-tanda perkembangan outsourcing TI yang sedemikian pesat 

dikemukan oleh Nam et. al. (1990), bahwa pertumbuhan outsourcing TI di dunia 

meningkat dengan pesat sejak tahun 1990-an dengan pertumbuhan US$ 

10.000.000.000 pertahun. Saat ini opsi outsourcing sedemikian luas dari 

sebelumnya. Variasi fungsi yang lebih luas seperti: accounting, payroll, enterprise 

resource planning, call centers, customer relationship management sekarang di 

outsourcing. Bentuk tradisional outsourcing sekarang dilengkapi dengan 

business process outsourcing, e-business hosting, dan application service 

providers (ASPs) yang menunjukan bahwa semakin luasnya cakupan 

outsourcing. Pendapat serupa dikemukakan pula oleh Blackmore et al. (2005), 

yang mengemukakan bahwa pertumbuhan IS/IT outsourcing di dunia pada tahun 

2003 sebesar US$184 billion dan ditahun 2008 menjadi US$256 billion. Ruang 

lingkup jasa IS/IT outsourcing juga meningkat, seperti yang di promosikan pada 

ASP (Applications Service Providers), global outsourcing, software development 

outsourcing, dan web and e-business outsourcing (Gonzalez et al., 2005; Huang 

et al., 2005). Hal ini juga merupakan phenomenon di dunia dimana tidak ada 

tanda- tanda bahwa outsourcing TI akan menurun (Barthelemy dan Geyer, 2004; 
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Computer Economics, 2006) terutama di sektor publik (Cilek et al., 2004; 

Khalfan, 2004). 

Klepper dan  Jones (1998), mengemukakan bahwa outsourcing TI sudah 

berkembang sejak sekitar 30 tahun yang lalu. Adapun Lembaga yang telah 

menerapkan konsep outsourcing TI antara lain adalah: Automated Data 

Processing yang kemudian berkembang termasuk masalah accounting;  Ross 

Perot’s Electronic Data Processing dan perusahaan Big Six Accounting yang 

bergerak di bidang system planning, design, dan turnkey software businesses; 

Network sharing.  Dengan lahirnya kegiatan outsourcing TI tersebut maka 

berkembanglah keahlian dan kemampuan untuk mengelola TI secara 

keseluruhan guna mendukung operasional organisasi. Dengan demikian 

outsourcing terus berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan bisnis. 

United State of America (USA) sejak perang dunia kedua berusaha untuk 

mempertahankan statusnya sebagai negara superpower termasuk dalam dunia 

bisnis. Agar diperoleh biaya produksi yang rendah maka dilakukan mass 

production untuk barang barang-standard. Standarisasi dilakukan terhadap 

seluruh kegiatan produksi barang, selain itu mereka juga melakukan strategi 

integrasi yaitu integrasi ke belakang (backward) untuk menguasi faktor input atau 

bahan baku sedangkan integrasi ke depan (forward) untuk menguasai distribusi, 

marketing, dan pelayanan/jasa (service). Klepper dan Jones (1997), 

mengemukakan bahwa General Motor dan DuPonts di tahun 1920-an dan 1930-

an terkenal dengan konsep classical highly integrated firms yaitu melakukan 

integrasi vertikal dari penguasaan bahan baku untuk produksi, penjualan, 

pengantaran, dan pelayanan purna jual. Keberhasilan perusahaan ditandai 

dengan ukuran pengembangan dalam melakukan integrasi vertikal terhadap 

faktor-faktor pasokan bahan baku sampai pelayanan purna jual tersebut. 

Persaingan di era globalisasi saat ini membutuhkan kecepat tanggapan dan 
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keluwesan yang dapat memberikan manfaat yang tinggi kepada konsumen, dan 

menanamkan kemampuan untuk melakukan integrasi perusahaan. Perubahan  

lingkungan bisnis yang sedemikian cepat menyebabkan perlunya merubah strata 

struktur organisasi yang memiliki beberapa tingkatan dalam manajemen, menjadi 

organisasi yang desentralisasi, lebih luwes, dan lebih peka terhadap 

pengetahuan karyawan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengembangkan 

spesialisasi keahlian karyawan untuk mengintegrasikan design, engineering, 

production, marketing, dan delivery product. Klepper dan Jones (1997), 

mengemukakan bahwa satuan tugas difokuskan pada struktur organissi, bukan 

divisi organisasi yang dibentuk oleh fungsi. Outsourcing, alliances,dan 

reengineering sebagai jawaban atas adanya integrasi vertikal dan luasnya skala  

lingkungan bisnis. Besarnya integrasi vertikal perusahaan tidak dapat menjawab 

dengan cepat perubahan persaingan. Hal ini terjadi antara lain karena adanya 

birokrasi yang menghalangi inovasi dan produk baru, strata yang mengurangi 

motivasi, keinginan untuk lebih maju yang tidak didukung dengan sistem promosi 

jabatan, dan terjadinya tabrakan antara inisiatif, moral dan motivasi. Luasnya 

cakupan organisasi dapat berjalan dengan baik untuk pekerjaan yang sangat 

berulang dan satuan tugas yang dapat diperkirakan. Namun terdapat 

konsekwensi bahwa pengulangan pekerjaan memerlukan formalisasi berupa 

aturan dan dokumentasi dalam bentuk informasi yang dapat digunakan untuk 

mencegah atau memperlambat tidak berjalannya sistem ketika keperluan 

perubahan dan aliran informasi terjadi dengan cepat. Organisasi besar pada 

umumnya lambat dalam menaggapi perubahan keperluan pelanggan bila 

perubahan melanda lingkungan bisnis. Dengan peningkatan persaingan yang 

tinggi dan perubahan lingkungan bisnis yang cepat, maka ukuran komponen 

organisasi menjadi suatu hal yang perlu dicermati. Perusahaan merespon 
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dengan outsoucing, bentuk strategi aliansi, dan penurunan ukuran unit kerja 

(Klepper dan Jones, 1997).    

Dari berbagai literatur yang memuat pendapat para ahli, penerapan di 

berbagai lembaga bisnis dan perkembangan lingkungan bisnis, menunjukan 

bahwa kehadiran konsep outsourcing teknologi informasi berkembang sangat 

pesat dan sangat penting dalam rangka mengoperasikan teknologi informasi 

secara efektif dan efisien.  Pertanyaannya adalah “Bagaimana di Indonesia 

khususnya di bank sentral Indonesia?”. 

Bank sentral Indonesia merupakan lembaga yang membutuhkan 

teknologi informasi yang harus dapat beroperasi secara efektif dan efisien yaitu 

beroperasi secara terus  menerus, berdaya guna, handal dan aman.  Resiko 

yang dapat terjadi akibat terganggunya operasional teknologi informasi bagi bank 

sentral antara lain: destabilitas moneter, jatuhnya kepercayaan internasional 

maupun nasional, kerugian finansial berupa pinalti maupun kerugian lainnya, dan 

persoalan hukum. Guna mewujudkan operasional yang efektif dan efisien 

tersebut maka diperlukan infrastruktur teknologi informasi yang sesuai dengan 

kebutuhan, sistem dan prosedur yang praktis dan aman, personil yang memiliki 

kompetensi dengan jumlah yang cukup sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan satuan kerja teknologi informasi dalam rangka memberikan 

pelayanan prima kepada pengguna teknologi informasi di bank sentral Indonesia.  

Ruang lingkup infrastruktur teknologi informasi meliputi jaringan, hard 

ware, soft ware, dan aplikasi. Peran infrastruktur tersebut adalah sebagai tools 

atau alat  untuk melakukan proses bisnis agar tujuan bisnis dapat dicapai. Siklus 

pengadaan infrastruktur teknologi informasi adalah: inisiasi, perencanaan, 

implementasi, kontrol, cloosing atau kegiatan akhir. Setelah infrastruktur 

teknologi informasi dibangun maka diperlukan adanya pemeliharaan yang 

meliputi administrator yang mengatur kewenangan hak akses, security yang 
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melakukan monitoring dan memberi solusi security,  dan help desk yang 

berfungsi melakukan monitoring operasional, merima aduan/keluhan, dan 

memberi solusi. Teknologi informasi terdiri atas`berbagai komponen yang 

masing-masing mempunyai fungsi tersendiri dan harus terintegrasi dalam suatu 

sistem teknologi informasi yang operasionalnya membutuhkan prosedur tententu. 

Dalam penyusunan prosedur tersebut harus dapat  menggabungkan tujuan 

organisasi, bisnis, operasional teknologi informasi, keamanan informasi, budaya 

pengguna, dan tingkat kemampuan pengguna. Seluruh tahapan pada rangkaian 

kegiatan tersebut memerlukan personil organik maupun non organik yang berada 

dalam Satuan Kerja Teknologi Informasi dan Satuan Kerja Pengguna Teknologi 

Informasi. 

Satuan kerja pengelola teknologi informasi di bank sentral termasuk 

kedalam kategori suporting unit dengan demikian secara organisatoris jumlah 

pegawai organik di satuan kerja pengelola teknologi informasi serta tenaga 

teknologi informasi di satuan kerja pengguna informasi harus proporsional agar 

diperoleh organisasi yang ramping di bank sentral. Guna mengatasi kesenjangan 

kebutuhan personil teknologi informasi dengan batasan organisasi tersebut maka 

diperlukan outsourcer yang memiliki kapabilitas sesuai dengan tuntutan 

organisasi sekaligus dapat menciptakan organisasai Bank Indonesia yang fokus, 

ramping, dan hemat SDM.  

Teknologi informasi di Indonesia relatif baru sehingga belum banyak 

vendor bidang teknologi informasi yang dapat mengoperasikan teknologi 

informasi sebagai outsourcer. Pada umumnya vendor lokal tidak memiliki 

personil dengan kualitas kompetensi, kapasitas kerja bidang teknologi informasi 

yang memadai, dan belum memiliki culture yang menunjang efektifitas dan 

keamanan operasional teknologi informasi seperti kepatuhan terhadap sistem 

dan prosedur serta security awareness teknologi informasi. Untuk memenuhi 
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kebutuhan tenaga yang dapat menangani beberapa jenis keahlian masih 

diperlukan tenaga asing sehingga memerlukan biaya yang relatif mahal. 

Sebagian besar komponen teknologi informasi belum dapat diproduksi di 

Indonesia dan pada umumnya otoritas atas produk teknologi informasi tidak 

dimiliki oleh vendor lokal sehingga sangat tergantung pada prinsipal dan fabrikan 

yang berada di luar negeri. Perkembangan teknologi informasi demikian cepat, 

jenis produk senantiasa berkembang sangat spesifik dan membutuhkan keahlian 

yang spesifik pula sehingga tidak mungkin sepenuhnya dapat dikuasai oleh 

vendor lokal. Terdapatnya kesenjangan penguasaan teknologi vendor lokal dan 

pasokan peralatan/ barang  TI penting yang memerlukan jaminan purna jual dari 

pabrik atau principal maka berdampak adanya ketergantungan vendor lokal 

terhadap pabrik atau principal dari luar negeri. Dalam pengadaan outsoucer 

diperlukan kecermatan agar dapat memperoleh vendor yang memiliki 

kemampuan teknis dan operasional serta security awarness teknologi informasi 

yang sesuai dengan tuntutan bisnis bank sentral dan adanya jaminan dukungan 

dari fabrican terhadap kelangsungan operasional peralatan teknologi informasi 

yang ada. 

Operasional teknologi informasi di bank sentral  memerlukan security 

yang tinggi namun masalah tersebut dapat diatasi dengan pengamanan melalui 

infrastruktur, prosedur, dan sosio teknologi sehingga masalah security bukan 

suatu kendala untuk dapat diterapkannya sistem outsourcing. Hal ini terbukti 

outsourcing teknologi informasi diberlakukan secara luas di bank sentral Jepang, 

dan diterapkan pula secara terbatas di bank sentral lainnya seperti bank sentral 

di Malaysia. Mengingat security merupakan tema tersendiri maka pada penelitian 

ini tidak termasuk yang dilakukan pembahasan. 

Perkembangan kebutuhan pelayanan jasa teknologi informasi didunia 

sedemikian pesat. Hal ini terjadi pula di Indonesia khususnya di Bank Indonesia 
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namun belum ada penelitian bagaimana mendapatkan layanan prima melalui 

outsourcing TI di Bank Sentral di Indonesia. Guna memperoleh jawaban 

bagaimana membangun outsourcing untuk mendapatkan layanan prima 

teknologi informasi maka diperlukan penelitian terhadap faktor-faktor kunci 

keberhasilan outsourcing teknologi informasi.  

 Siklus manajemen projek teknologi informasi sebagaimana dikemukakan 

oleh Wright (2006), bahwa siklus proyek manajemen meliputi: inisiasi, 

perencanaan, implementasi, kontrol, cloosing atau kegiatan akhir. Inisiasi dan 

perencanaan sebagai kegiatan dalam rangka merumuskan ruang lingkup dan 

persyaratan materi guna pelaksanaan proses pengadaan (proccurement). 

Implementasi merupakan pelaksanaan dari kontrak hasil proses pengadaan, 

kontrol dan cloosing merupakan proses kontrol kualitas pelaksanaan kontrak 

yang terkait dengan kapabilitas provider dalam melaksanaan pekerjaannya. 

Yang dimaksud inisiasi dan perencanaan outsourcing TI pada penelitian ini 

adalah menentukan area yang akan dipilih untuk dilakukan outsourcing, 

mengidentifikasi kapabilitas yang diperlukan, dan merencanakan proses 

pengadaan. Perumusan area yang dipilih untuk dilakukan outsourcing 

merupakan suatau topik penelitian tersendiri yang terkait strategi dan feasibility 

study. Namun demikian dalam penelitian ini diungkapkan prinsip-prinsip umum 

yang terkait dengan pemilihan area yang akan dilakukan outsourcing. Dengan 

demikian penelitian lebih fokus mengenai faktor-faktor kunci  pada  proses 

pengadaan, sistem kontrak, pelaksanaan kontrak, dan kapabilitas provider guna 

memperoleh pelayanan prima guna mendukung operasional teknologi informasi 

secara optimal pada bank sentral di Indonesia sangat penting untuk dilakukan, 

yang selanjutnya merupakan tema sentral penelitian ini. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang  di atas dan studi mengenai  faktor-faktor yang 

menentukan untuk membangun pelayanaan prima guna mendukung operasional 

teknologi informasi secara optimal melalui outsourcing teknologi, maka penelitian 

ini dirasakan sangat penting. Dengan demikian penelitian mengarah pada 

identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi: proses pengadaan, sistem kontrak, 

pelaksanaan, dan kapabilitas provider terhadap keberhasilan outsourcing 

teknologi informasi dalam rangka memperoleh pelayanan prima untuk 

mendukung operasional teknologi informasi secara optimal bagi organisasi bank 

sentral Indonesia dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Adapun pertanyaan riset 

yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa faktor dominan dalam rancang bangun operasional TI melalui sistem 

outsourcing? 

2. Bagaimana hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan keberhasilan 

outsourcing guna memperoleh pelayanaan prima untuk mendukung 

operasional TI secara optimal di BI. 

3. Bagaimana proses rancang bangun operasional TI melalui sistem 

outsourcing yang sesuai dengan lingkungan BI, 

4. Bagaimana implikasi terhadap SDM, organisasional, dan kebijakan pada 

lembaga.   

   

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana yang telah 

diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana faktor-

faktor proses pengadaan, kontrak, pelaksanaan dan kapabilitas provider 

outsourcing teknologi informasi mempengaruhi kualitas prima jasa outsourcing 
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untuk mendukung operasional teknologi informasi secara optimal di Bank 

Sentral. Dengan demikian secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis faktor-faktor dominan yang berpengaruh dalam rancang 

bangun operasional TI melalui sistem outsourcing? 

2. Menganalisis hubungan faktor-faktor tersebut dengan keberhasilan 

outsourcing guna memperoleh pelayanaan prima untuk mendukung 

operasional TI secara optimal. 

3. Menganalisis bentuk model rancang bangun operasional teknologi informasi 

melalui sistem outsourcing. 

4. Menghasilkan rancang model rancang bangun operasional teknologi 

informasi melalui sistem outsourcing.  

 

1.4. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian meliputi analisis faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap sitem pengadaan, sistem kontrak, dan kapabilitas provider jasa 

outsourcing teknologi informasi sebagai kunci keberhasilan outsourcing teknologi 

informasi dalam rangka memperoleh pelayanaan prima untuk mendukung 

operasional teknologi informasi secara optimal. Dengan demikian cakupan studi 

dibatasi sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian adalah membuat rancang bangun operasional teknologi 

informasi melalui sistem outsourcing di Bank Indonesia menggunakan basis 

pengetahuan dari para pakar nasional maupun internasional. 

2. Objek penelitian rancang bangun sebagai dasar kebijakan adalah 

operasional teknologi informasi melalui sistem outsourcing kasus pada Bank 

Indonesia. 

3. Analisis yang digunakan dalam rangka rancang bangun mempertimbangkan 

aspek tugas Bank Indonesia, sistem outsourcing guna mendukung 
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operasional teknologi informasi, sistem manajemen logistik Bank Indonesia, 

organisasi pengelola teknologi informasi di Bank Indonesia, dan aspek 

lainnya yang dianggap penting untuk mempertajam analisis. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Peran teknologi informasi bagi bank sentral sangat strategis dan penting 

dalam menunjang pelaksanaan tugas bank sentral di Indonesia. Pengelolaan 

teknologi informasi memerlukan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya 

yang dapat mengikuti perkembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. Sumber daya tersebut harus diadakan sesuai dengan ketentuan di 

bank sentral, kontrak yang dapat menjamin terciptanya kepercayaan dan perilaku 

hubungan provider dan client guna mewujudkan pelayanan prima untuk 

mendukung operasional teknologi informasi secara optimal, dan kapabilitas 

provider guna mewujudkan kontrak dengan kualitas jasa pelayanan prima dalam 

rangka mengoperasikan  teknologi informasi secara optimal.  

Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi bagaimana 

membangun outsourcing teknologi informasi sehingga diperoleh jasa yang prima 

dari provider untuk mendukung operasional teknologi informasi secara optimal 

bagi organisasi. 

1.5.1. Manfaat bagi Penentu Kebijakan 

 Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai masukan bagi bank sentral di 

Indonesia dalam menentukan kebijakan outsourcing teknologi informasi. Manfaat 

lainnya adalah sebagai acuaan dalam merumuskan kebijakan outsourcing 

secara umum di Bank Indonesia dan bagi organisasi lainnya terutama yang 

berbasis teknologi informasi. 
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1.5.2. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dasar bagi penelitian 

selanjutnya sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi mengenai hubungan antara proses pengadaan, sistem kontrak, dan 

kapabilitas provider dalam melakukan outsourcing teknologi informasi guna 

mendapatkan jasa layanan prima untuk mendukung operasional teknologi 

informasi secara optimal.  

1.5.3. Manfaat bagi Praktisi 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa proses 

pengadaan, sistem kontrak, dan kapabilitas provider jasa outsourcing teknologi 

informasi sangat penting dalam mencapai keberhasilan pelayanan outsourcing 

untuk mendukung operasional teknologi informasi secara optimal. Dengan 

demikian para praktisi dalam melakukan pengadaan outsourcing teknologi 

informasi harus melakukan proses pengadaan, sistem kontrak, pelaksanaan, dan 

kapabilitas provider jasa outsourcing yang tepat dan dapat menunjang 

keberhasilan outsourcing teknologi informasi.  

1.5.4. Manfaat bagi Peneliti Lain 

 Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang berguna terhadap 

peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan 

hubungan proses pengadaaan, sistem kontrak, pelaksanaan, dan kapabilitas 

provider jasa outsourcing teknologi informasi dengan kunci keberhasilan 

outsourcing teknologi informasi dengan cara menambah variabel dan hal-hal lain 

yang belum dibahas dalam penelitian ini.  

  


