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PT Bumi Serpong Damai (BSD), Tbk telah berhasil mengimplementasikan SAP ERP pada BSD City. 
"Sistem aplikasi in-house yang kami kembangkan sendiri tidak lagi mampu menjawab tantangan-
tantangan yang mnucul, begitu juga sistem TI yang ada, sudah tidak mampu lagi mendukung 
permintaan-permintaan TI kami yang baru. Kami kemudian mulai mencari solusi ERP canggih yang 
mampu mendukung bisnis kami dan akhirnya kami memilih ERP SAP. Tidak seperti aplikasi ERP vendor 
lain, keunggulan ERP SAP diperkuat oleh fakta bahwa aplikasi SAP menawarkan fungsionalitas inti yang 
sangat diperlukan untuk mewujudkan misi perusahaan," kata Yuliawati Wijaya, Project Manager SAP 
BSD.  

ERP SAP merupakan piranti lunak SAP yang menyediakan suatu solusi proses bisnis yang penting 
berkaitan dengan enterprise resource planning (ERP). SAP ERP meningkatkan penyelarasan antara 
strategi dan operasional, meningkatkan produktivitas dan pengetahuan bagi perusahaan, serta 
menyediakan kemampuan beradaptasi untuk berubah sesuai tuntutan industri. 
 
Solusi ERP SAP BSD City telah "go live" pada 8 Agustus 2008, sesudah periode implementasi 
berlangsung selama 12 bulan dan dikerjakan oleh PT. Bumi Serpong Damai, Tbk. Bekerjasama dengan 
SAP Consulting dan PT Metrodata, Tbk. Modul-modul yang diimplementasikan meliputi : Sales and 
Distribution (SD), Materials Management (MM), Financials (FI), Controlling (CO), Plant Maintenance 
(PM), Project System (PS), Fund Management (FM), Treasury (TR) dan Customer Service (CS). 
 
Hingga saat ini, solusi ERP SAP telah memberikan sejumlah manfaat bagi BSD City. Disebutkan 
Yuliawati, solusi ERP SAP menyediakan efisiensi yang signifikan dalam pelaporan bisnis. Dengan satu 
platform aplikasi terintegrasi, data dapat dipadukan dan dikonsolidasi pada satu titik entry daripada di 
titik pelaporan. Laporan-laporan yang terstandardasi secara signifikan mengurangi waktu yang 
dipergunakan untuk menyusun 
perencanaan bisnis, dan secara bersamaan mampu meningkatkan kualitas dan integritas data. ERP SAP 
memungkinkan BSD City mengoptimalkan penggunaan buku kas bagi proyek konstruksi oleh keuangan, 
project development dan pelaksanaan. Lagi, kemampuan untuk memprediksi dan merencanakan 
proyek-proyek konstruksi dan maintenance, serta alur pembayaranya.  
 
Kini, tersedianya sumber tunggal data secara dramatis mampu mengurangi upaya untuk 
mempersiapkan prediksi dan rencana proyek, dibandingkan sebelumnya dimana untuk melakukan 
perencanaan harus melakukan proses kompilasi dan memadukan data yang relevan dari berbagai 
sumber yang berbeda. "Kemampuan pengelolaan informasi dan pencarian secara detil dalam ERP SAP 
memungkinkan kami untuk meningkatkan layanan kepada para kustomer," ujar Yuliawati. 
 
Manfaat lain yang dirasakan BSD adalah penghematan waktu untuk proses koordinasi proyek, dan 
peningkatan motivasi para karyawan. Saat ini perusahaan juga tengah mengimplementasikan SAP 
Business Intelligence, dimana akan go live secara bertahap. "Dengan SAP, kami akan terus 
mengoptimalkan proses kami dan menjadi perusahaan dengan daya saing yang terus meningkat. 
Disamping itu, manfaat dari implementasi ERP SAP juga akan dirasakan oleh semua pihak terkait , mulai 
dari para 
kustomer, pemegang saham, karyawan dan vendor," ucap Harry B. Hartanto, Presiden Direktur BSD. 
 
 (swa)  
URL : http://www.swa.co.id/primer/swadigital/manajementi/details.php?cid=1&id=7855  

Print | Tutup Window

Page 1 of 1SWA > Tampilan Cetak

9/15/2008http://www.swa.co.id/cetak.php?cid=1&id=7855&url=http%3A%2F%2Fwww.swa.co.id%...


