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Kondisi reformasi politik, serangkaian program pembangun dan 
restrukturisasi ekonomi dan perbankan yang dilakukan sejak pasca krisis ekonomi 
tahun 1998 telah mendorong semakin tingginya pertumbuhan dan maralcnya 
persaingan dalam bisnis kartu kredit di Indonesia. Hal ini mendorong trend 
peluang dan tantangan bisnis masa depan yang semakin prospektif dan kompleks. 

Beberapa faktor kunci keberhasilan yang menjadi tantangan bagi para 
lembaga penerbit kartu kredit, adalah (1) bagaimana menciptakan mutu produk 
dan fitur jasa yang unggul untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan 
yang semakin bervariasi dan sophitiscated (product leadership), (2)  bagaimana 
menciptakan mutu operasional proses bisnis yang berdaya saing (operational 
excellent), dan (3) bagaimana menciptakan mutu strategi pemasaran, penjualan 
dan pelayanan unggul yang efisien dan efektif (customer intimacy). 

Untuk itu, inisiatif penerapan aplikasi customer relationship management 
(CRM) dalam model operasional bisnis kartu kreditnya bersifat penting dan 
strategis bagi manajemen Bank X. Sasaran awalnya, adalah meningkatkan pangsa 
pasar dan pendapatan melalui maksimalisasi tingkat kepuasan dan loyalitas 
pelanggan. Sedangkan sasaran akhimya adalah pencapaian visi Bank X menjadi 
market leader dalam bisnis kartu kredit di Indonesia melalui peningkatan 
kapabilitas profitabilitas dan daya saing operasional bisnis perusahaan. 
Strateginya dilakukan melalui pembangunan aplikasi CRM dalam model 
operasional pemasaran, penjualan dan pelayanan yang bersifat customer centric. 

Adapun ruang lingkup strategi pembangunan aplikasi CRM meliputi 
penyusunan kebijakan operasional CRM yang meliputi strategi, sisteiil 
pemrosesan bisnis inti, organisasi dan SDM serta inffastruktur. Keseluruhannya 
diarahkan untuk menciptakan suatu sistem manajemen operasional dan pelayanan 
bisnis yang fokus pada segmen-segmen pelanggan kartu kredit yang 
menguntungkan, dilihat dari kontibusinya terhadap usage, pendapatan, laba dan 
memiliki profil risiko delinquency dan kredit macet yang rendah. 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, hasil penelitian dan pembahasan, 
maka secara ringkas dapat dikemukakan beberapa ha1 sebagai berikut: 
1. Pertumbuhan dan potensi pasar k a .  kredit di Indonesia relatif tinggi dan 

menguntungkan. Hal ini mendorong tingginya tingkat persaingan dan perilaku 
strategi bersaing yang semakin kreatif, proaktif dan kompleks, khususnya dari 
5 pemain utama, yaitu CitiBank, Bank X, BCA, B11, dan HSBC. 

2. Karakteristik segmen pelanggan yang relatif menguntungkan sebagai target 
akuisisi dan retensi dilihat dari kontribusi terhadap usage dan memiliki profil 
risiko yang rendah, adalah: 

Berdomisili di Jabotabek, Jawa Tengah, Sumatera dan Kalimantan, 
Aktivitas ekonomi di sektor keuangan, sewa dan jasa serta sektor industri. 



Jenis pekerjaan adalah profesional, wiraswasta usaha menengah keatas dan 
pegawai pemsahaan BUMN, korporasi dan multinasional, dengan tingkat 
pendapatan lebih besar dari Rp. 2,5 juta per bulan. 

3. Karateristik segmen pelanggan yang harus ditingkat mutu aktivitas 
pemantauan dan penagihannya, adalah: 
o Berdomisili di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi. 

Sektor ekonominya adalah bergerak di bidang usaha di sektor jasa-jasa, 
perdagangan, hotel dan restoran. 
Jenis perkejaan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan wiraswasta usaha 
kecil dengan tingkat pendapatan lebih kecil dari Rp. 2,5 juta per bulan. 

4. Untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kepuasan segmen pelanggan yang 
menjadi target pasarnya, maka strategi CRM yang dapat dilakukan adalah: 

Pengembangan produk dan fitur jasa pelayanan yang sejalan dengan 
perkembangan permintaan dan persaingan pasar serta berorientasi pada 
peningkatan kepuasan pelanggan. 
Penerapan sistem tiringpricing dan risk basedpricing. 
Peningkatan mutu pengelolaan seluruh saluran distribusi (nzulti channel 
system) yang fokus pada masing-masing segmen pelanggan yang menjadi 
target pasarnya. 
Mengarahkan akuisisi pada segmen-segmen pelanggan yang 
menguntungkan dilihat dari kontribusi terhadap usage, pendapatan dan 
memiliki profil risiko rendah seperti pada butir 2 di atas. 
Mengarahkan program peningkatan usage (retensi) secara terarah kepada 
target segmen pelanggan, berupa program diskon, point rewards, belanja 
dengan cicilan, dan pemberian hadiah-hadiah. 

5. Secara jangka panjang untuk menciptakan kapabilitas profitabilitas dan 
keunggulan daya saing jangka panjang perlu dibangun aplikasi CRM dalam 
model operasional kartu kredit Bank X. Sasarannya adalah meningkatkan 
produktivitas dan mutu strategi, proses, organisasi dan SDM serta 
infrastruktur operasional pemasaran, penjualan dan pelayanan yang bersifat 
custonzer centric. Ringkasan Cetak biru aplikasi CRM, adalah: 

Penyusunan perencanaan dan strategi manajemen operasional bisnis secara 
kontinyu, terarah dan berkesinlbungan (continuous planning). Fokus 
pengembangan bisnis dirahkan pada segmen-segmen pelanggan yang 
menguntungkan dan memiliki risiko rendah (clear value proposition 
business). 
Penyempumaan kebijakan, sistem dan prosedur operasional pemasaran, 
penjualan dan pelayanan yang efisien dan efektif dengan pendekatan 
custonzer centric dan nzulti channel system dengan memanfaatkan 
kemajuan dibidang teknologi informasi. 
Peningkatan mutu organisasi dan SDM, baik dilihat dari Visi, 
profesionalisme dan kompetensi dalam meningkatkan mutu aplikasi 
budaya pelayanan dan standar mutu pelayanan. 
Pembangunan infrastruktur teknologi penunjang CRM, seperti marketing, 
sales and service automation, calNcontact center, data warehouse, 
decision support system, dan lain sebagainya. 



Akhirnya, untuk suksesi program pembangunan aplikasi CRM dalam model 
operasional kartu kredit Bank "X" diperlukan komitmen dan peranan aktif seluruh 
jajaran manajemen dan staff pegaiai. Pelaksanaannya dilakukan melalui pola 
kerja Tim Proyek yang beranggotakan staff multi fimgsional. 
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