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Pada awal tahun 1990-an industri perbankan berkembang dengan pesat, 

sebagai akibat kebijakan pemerintah yang memberi kemudahan dalam 

pendirian bank. Jurnlah bank clan kantor bank bertambah demikian cepatnya 

yang mengakibatkan persaingan menjadi semakin tajam. Persaingan tersebut 

membawa dampak positif bagi masyarakat, setiap bank berusaha untuk 

memberi pelayanan yang terbaik, masyarakat merasa diuntungkan. 

Setiap bank diharuskan menyusun rencana kerja tahunan yang kemudian 

disampaikan ke Bank Indonesia. Rencana kerja tahunan tersebut disusun 

dengan memperhatikan realisasi atas rencana kerja tahunan masa sebelumnya 

serta target moneter @edit) yang ditetapkan pemerintah (Bank Indonesia). 

Bank CIC sebagai bank pendatang baru dipandang cukup berhasil selama 

ini dengan mendapat penilaian sehat dari Bank Indonesia. Bahkan dari hasil 

riset yang dilakukan majalah Info Bank, Juni 1997 Bank CIC termasuk 10 

besar terbaik bank kelas menengah. Hal ini menunjukan keberhasilan 

manajemen Bank CIC di dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka untuk mempertahankan 

kinerja Bank CIC yang selalu mendapat penilaian sehat maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut " Bagaimana mempersiapkan dan menyusun 

perencanaan jangka panjang yang tepat dan sesuai untuk Bank CIC. 
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Geladiiarya ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa perencanaan 

Bank CIC yang meliputi beberapa aspek antara lain : 

1. Melakukan analisis SWOT dan analisis industri untuk mengetahui posisi 

perusahaan 

2. Menyusun clan merekomendasikan perencanaan jangka panjang yang sesuai 

untuk Bank CIC 

Perencanaan strategi berkembang menjadi sarana operasi perusahaan 

karena meningkatnya persaingan dalarn kehidupan bisnis. Perencanaan strategi 

merupakan salah satu aspek manajemen strategi. Strategi yang dilaksanakan 

untuk mencapai sasaran jangka panjang yang telah ditetapkan yaitu melalui 

strategi penetrasi pasar, pengembangan produk dan pengembangan pasar. 

Berdasarkan hasil analisis internal dan industri maka ditetapkan tujuan 

dan strategi serta program kerja perusahaan. Sasaran jangka panjang 1997 - 
2001 difokuskan pada bidang keuangan. Dengan asumsi LDR (loan deposit 

ratio) 97,5% dan rata-rata bunga giro sebesar 8,46%, tabungan 15%, dan 

deposit0 15,78% sedangkan bunga pinjaman rata-rata 20,08% dengan 

memperhatikan data historis keuangan 1992 - 1996 serta ketentuan Bank 

Indonesia maka disusun proyeksi Neraca dan Laba/Rugi. 

Sesuai hasil analisis SWOT yang dilakukan terhadap beberapa aspek 

keuangan maka diproyeksikan pangsa pasar kredit Bank CIC tahun 1997 - 
2001 masing-masing sebesar 0,16%, 0,20%, 0,24%, 0,28%, 0,32% dan ROE 

tahun 1997 - 2001 masing-masing sebesar 18%, 20%, 22%, 24%, 26%. 

Proyeksi laba yang yang akan diperoleh adalah sebesar Rp 14.107 juta, 

Rp 27.573 juta, Rp 39.129 juta, Rp 51.866 juta, Rp 65.429 juta masing-masing 

untuk tahun 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 Untuk mempertahankan rasio 

modal terhadap aktiva serta peningkatan ROE maka proyek modal adalah 
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sebesar Rp. 78.372 juta, Rp 137.865 juta, Rp 177.859 juta, Rp 216.108 juta, 

Rp 251.650 juta masing-masing untuk tahun 1997, 1998, 1999,2000,2001. 

Berdasarkan proyeksi luas pasar kredit, maka peningkatan pangsa pasar 

Bank CIC dari tahun 1997 sebesar 0,16% menjadi 0,32% pada tahun 2001, 

maka proyeksi kredit Bank CIC adalah sebasar Rp 535.133 juta, Rp 763.272 

juta, Rp 1.029.153 juta, Rp 1.332.777 juta, Rp 1.674.144 juta masing-masing 

untuk tahun 1997, 1998, 1999,2000,2001. Dengan asumsi LDR 97,5% maka 

dana yang hams d i i p u n  pata tahun 1997 - 2001 adalah masing-masing 

sebesar Rp 548.854 juta, Rp 782.843 juta, Rp 1.055.541 juta, Rp 1.366.950 

juta, Rp 1.717.070 juta. 
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