
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sektor perbankan merupakan perangkat utama pelaksanaan kebijakan 

moneter. Melalui sektor perbankan, instnunen-instrumen moneter diarahkan 

untuk mempengaruhi besaran-besaran moneter. Sehiigga aktivitas di sektor 

riil diiarapkan dapat berkembang dengan baik. Mengingat fungsi bank 

sedemikian pentingnya, maka adanya suatu industri perbankan yang sehat dan 

tangguh merupakan ha1 yang sangat vital. Tanpa dukungan industri perbankan 

yang sehat sulit kiianya kebijakan moneter akan efektif dalam mendukung 

sasaran kebijakan ekonomi makro pada khususnya dan sasaran pembangunan 

nasional pada umumnya. Selain menyalurkan kredit tugas utama bank adalah 

menghirnpun dana masyarakat. Karena itu perburuan dana masyarakat penting 

artinya bagi sebuah bank. Sebab sebagian besar porsi pendanaannya beraszl 

dari dana masyarakat. 

Pertumbuhan jurnlah bank yang sangat cepatnya sejak pemerintah (Bank 

Indonesia) mengeluarkan kebijakan pada tanggal 27 Oktober 1988 (Fakto 

1988) yang memberikan kemudahan dalam pendiian sebuah bank hanya 

dengan modal setor Rp. 10 milyar. Pakto 1988 merupakan upaya pemerintah 

untuk menciptakan iklim persaingan perbankan meialui rnekanisme pasar guna 
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mendorong pengerahan dana perbankan melalui perluasan jaringan 

kelembagaan bank serta memobilisasi dana masyarakat guna pembiayaan 

pembangunan. Sehiigga dalam waMu singkat, yaitu sejak Oktober 1988 

sampai Juni 1996 jumlah bank meningkat dari 124 buah menjadi 240 buah dan 

jumlah kantor bank dari 2000 menjadi 6000 buah, belum lagi jumlah Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR), akibatnya persaingan semakin ketat. Banyak bank 

yang sulit tumbuh dan berkembang atau jalan ditempat sehiigga ada beberapa 

bank yang dijual, namun ada beberapa bank yang tumbuh dengan pesatnya. 

Pemerintah dalam ha1 ini Bank Indonesia melihat bahwa setelah Pakto 1988 

jumlah bank terlalu banyak khususnya yang kecil (modal setor dibawah Rp. 50 

milyar). 

Seperti diietahui dengan diberlakukannya AFTA tahun 2003 dan APEC 

tahun 2020 mau tidak mau industri perbankan hams siap bersaing di tingkat 

internasional. Dengan diberlakukannya perdagangan bebas di tingkat Asia 

Tenggara dan Asia Pasif%, maka sudah tidak ada lagi hambatan masuk bagi 

suatu industri barangljasa dari satu negara kenegara lainnya dan ini pula yang 

akan terjadi pada industri perbankan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup 

tinggi, jumlah penduduk dan meningkatnya pendapatan perkapita merupakan 

peluang bagi industri perbankan negara lain untuk masuk ke pasar Indonesia, 

sehiigga akan menyebabkan bertambahnya jumlah bank asing di Indonesia. 
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Pertambahan jumlah bank asing tersebut tentunya akan menyebabkan 

persaingan semakin meningkat. 

Mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang demikian cepatnya dan 

sulit diduga maka perlu diciptakan industri perbankan yang tangguh, salah 

satunya dengan memperkuat permodalan. Sebagai ilustrasi di tahun 1995 dari 

64 bank swasta devisa; 11 bank yang memiliki modal disetor di atas Rp. 150 

milyar, 25 bank modal disetor antara Rp 150 milyar - Rp 50 milyar dan sisanya 

28 bank yang memiliki modal disetor di bawah Rp 50 milyar. Apabila 

dibandingkan dengan Singapore yang modal disetomya 20 kali lipat dari yang 

ditentukan di Indonesia (~nfo '~ank ,  1996) 

Kenyataan ini menunjukaan betapa selama ini bahwa bank swasta devisa 

sangat rentan dalarn permodalan dan tentunya tak banyak bisa diiarapkan 

dalam menghadapi persaingan ditingkat intemasional. Oleh karena itu Bank 

Indonesia mengeluarkan Surat Edaran pada tanggal 7 September 1995, yaitu 

ketentuan bahwa bagi Bank Umurn Devisa untuk meningkatkan modal disetor 

menjadi Rp 150 milyar clan penyesuaian batas minimum kecukupan modal 

sebesar 12 % kendati pelaksanaannya secara bertahap selama enam tahun 

(1995-2001). 

Menyadari ha1 tersebut diatas, maka desakan dari pemerintah untuk 

merger bagi industri perbankan khususnya bank-bank kecil, akan mampu 
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meningkatkan permodalan dan batas minimum kecukupan modal yang 

ditetapkan pemerintah serta memperluas jaringan kantor. Dengan kondisi 

tersebut, industri perbankan nasional diharapkan mampu bersaing di-era 

globalisasi. 

Bank Century Intervest Corporation (Bank CIC) yang didiiikan setelah 

Pakto 1988 yaitu 1 Mei 1990 secara perlahan tapi pasti bertekad 

mengembangkan diri sedemikian rupa untuk memberikan pelayanan yang 

menuju kepada service excellence dan profesional. Bank CIC yang memiliki 

modal disetor Rp 20 milyar pada tahun 1995 berupaya untuk sejajar bersama 

bank-bank lainya. Sampai Juni 1996 total asetnya sebesar Rp 431 milyar 

meningkat tajam dari Rp. 30.6 milyar pada Juni 1990 yang diiategorikan 

sebagai bank papan bawah (total aset di bawah Rp 500 milyar) dengan 

memiliki 14 Kantor Cabang, 7 Kantor Cabang Pembantu dan 7 Kantor Kas. 

Sejak tahun 1994 Bank CIC meningkat statusnya menjadi Bank Devisa, artinya 

kinerja Bank CIC selama 24 bulan (minimal 20 bulan berturut-turut) dinilai 

sehat oleh Bank Indonesia. Ditengah persaingan industri perbankan yang 

semakin ketat baik sebagai akibat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 

maupun era globalisasi serta kebijakan moneter (perbankan), maka dalam 

upaya memuaskan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders), inti 

permasalahan yang harus dijawab adalah bagaimana perencanaan jangka 
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panjang Bank CIC dalam menghadapilmengantisipasi persaingan bisnis yang 

semakin ketat. 

B. Perurnusan Masalah 

Bank CIC yang didiiikan setelah adanya kebijakan Pakto 1988 yaitu pada 

tahun 1990 telah turnbuh dan berkembang menjadi bank yang sehat dan ini 

dapat diietahui dengan melihat bahwa hanya dalam kurun waMu 3 (tiga) tahun 

telah berubah status menjadi Bank Devisa. Namun demikian, dengan adanya 

kebijakan pemerintah tentang permodalan serta memasuki era perdagangan 

bebas, Bank CIC sebagai bank tergolong kecil, baik itu dari segi permodalan 

maupun jurnlah kantor, mau tidak mau Bank CIC harus benar-benar 

menyiapkan perencanaan jangka panjang secara terpadu agar mampu tetap 

tumbuh dan berkembang sebagai bank yang sehat dan tangguh. 

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka agar Bank CIC 

mampu terus tumbuh dan berkembang sebagai bank yang sehat dan tangguh, 

maka permasalahannya dapat d i i u s k a n  yaitu " bagaimana mempersiapkan 

dun menyusun perencanaan jangka panjang yang tepat dun sesuai untuk Bank 

CIC ". 
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C. Tujuan Geladikarya 

Ada 2 (dua) tujuan penelitian yang dilakukan yaitu: 

1. Melakukan analisis SWOT terhadap lingkungan internal perusahaan dan 

ekstemal (industri) untuk mengetahui posisi perusahaan 

2. Menyusun dan merekomendasikan perencanaan jangka panjang yang tepat 

untuk Bank CIC. 
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