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Implementasi ERP di Indonesia

• Popularitas ERP di Indonesia ditandai dengan penggunaan SAP oleh Astra 
pada tahun 1990an.

• Trend penggunaan dipengaruhi oleh banyaknya perusahaan asing yang 
mendirikan pabriknya di Indonesia

• Pada awal trend ERP masuk di Indonesia, banyak perusahaan yang 
berusaha untuk mengimplementasikan ERP secara built in

• Tahun 2000an, mulailah bermunculan vendor IT, yang menyediakan
jasa implementasi ERP di perusahaan.



Contoh 1: ERP di Belfoods



• Sebelum diterapkan ERP, Belfoods membutuhkan waktu satu hingga 
dua bulan untuk mempersiapkan laporan yang dibutuhkan oleh para 
eksekutif perusahaan

• Akhirnya, Belfoods memilih IBM yang bekerja sama dengan SAP untuk 
penerapan ERP pada perusahaannya.

Contoh 1: ERP di Belfoods (Alasan)



Contoh 1: ERP di Belfoods (Tahap 
Pengembangan)
• Dalam masa awal implementasi, Belfoods masih menjalankan dua 

sistem, yaitu sistem lama dan ERP. Lambat laun, sistem lama 
ditinggalkan dan murni menjalankan ERP saja

• Salah satu benefit yang dirasakan oleh perusahaan adalah proses 
pembelian yang semakin terkendali. Namun, hal ini membutuhkan 
waktu yang tidak sebentar.



Contoh 1: ERP di Belfoods (Kendala)

• Masalah yang dihadapi Belfoods dalam proses implementasi ini 
antara lain adalah kendala lokasi pabrik yang sering mendapatkan 
pemadaman bergilir, sehingga harus menyediakan banyak UPS untuk 
menjaga kestabilan sistem.

• Selain itu, perubahan yang dihadapi karyawan juga menjadi salah satu 
masalah yang harus dihadapi.



Contoh 2: ERP di PT Wismilak Inti Makmur



Contoh 2: ERP di PT Wismilak Inti Makmur

• PT Wismilak Inti Makmur memiliki 17 kantor cabang, 5 stock point, 
dan 29 agen, yang berlokasi di berbagai provinsi di seluruh wilayah 
Indonesia.

• Kapasitas produksi perusahaan ini mencapai 3 miliar batang rokok per 
tahun untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin 
(SKM). Produk Perseroan saat ini mencakup SKT Galan Kretek, Galan 
Kretek Slim, Wismilak Special dan Wismilak Slim. Produk yang lain 
yaitu SKM Wismilak Diplomat, Galan Mild dan Diplomat Mild



Contoh 2: ERP di PT Wismilak Inti Makmur

• Sebelum menerapkan sistem ERP dari SAP, perusahaan menerapkan 
sistem informasi buatan tim divisi IT mereka, tetapi masih menemui 
berbagai kendala.

• Sistem perusahaan harus saling terkoneksi dan terintegrasi di 
masing‐masing lini usaha kami, yaitu dengan memberikan informasi 
secara real‐time termasuk dalam pengolahan data.



Contoh 2: ERP di PT Wismilak Inti Makmur

• Februari 2013, SAP Indonesia mengumumkan bahwa sistem
enterprise Resource Planning (ERP) akan diterapkan di PT Wismilak 
Inti Makmur Tbk, salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia

• Penerapan sistem ERP ini untuk ratusan pengguna di berbagai lini 
distribusi PT Wismilak yang mencakup modul Finance, Controlling, 
Sales Distribution, Production Planning, Material Management dan
Project System.



Contoh 3: ERP di Astra International



Contoh 3: ERP di Astra International

• Astra International merupakan perusahaan multinasional yang 
memproduksi otomotif yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. 
Perusahaan ini didirikan pada tahun 1957 dengan nama PT Astra 
International Incorporated

• Perseroan berdomisili di Jakarta, Indonesia, dengan kantor pusat di JI. 
Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta. Ruang lingkup kegiatan 
Perseroan seperti yang tertuang dalam anggaran dasarnya adalah 
perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, 
pengangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa konsultasi



Contoh 3: ERP di Astra International

• PT. Astra Indonesia yang membutuhkan waktu minimal tiga tahun 
untuk mengimplementasikan ERP berbasis Oracle pada perusahaan 
mereka.

• Faktor utama dalam keberhasilan implementasi ERP pada suatu 
perusahaan, yaitu komitmen pada tiap level manajemennya dalam 
pengimplementasian ERP.



Contoh 3: ERP di Astra International

• PT. Astra International Tbk berhasil mengimplementasikan SAP – ESSA 
(Employee self Service Application) sukses meningkatkan effisiensi 
internal dan memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan

• Proses Implementasi SAP-ESSA mencakup mulai dari personal data 
karyawan sampai dengan payroll system, implementasi ini direview 
langsung oleh PT. Astra Grapia sebagai implementor
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