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Krisis ekonomi yang melanda sebagian kawasan Asia Tenggara pada 
tahun 1997 mengakibatkan pemburukan kinerja sektor perbankan terutama sisi 
permodalan. Akumulasi kerugian BRI pada tahun 1998 dan tahun 1999 mencapai 
Rp.26,5 trilyun dengan capital adequacy ratio minus 83%.  Pemerintah RI 
dibantu IMF, Bank Dunia dan Asian Development Bank menempuh kebijakan 
rekapitalisasi perbankan di Indonesia.  Permasalahan tidak berhenti setelah 
selesainya rekapitalisasi, tantangan kedepan berupa risiko yang dihadapi BRI 
dengan menguasai obligasi rekap berbunga tetap serta posisi daya saing BRI 
dalam hal efisiensi operasional yang merupakan salah satu daya tarik pasar bagi 
perusahaan yang merencanakan go public tahun 2003 mendesak dicarikan jalan 
keluarnya.  

Kebijakan rekapitalisasi yang ditempuh pemerintah Republik Indonesia 
menetapkan bahwa bank dengan ratio kecukupan modal (CAR) negatif untuk 
mencapai ratio 0% akan direkap dengan obligasi bersuku bunga mengambang, 
selanjutnya penambahan modal untuk mencapai ratio CAR 4% akan direkap 
dengan obligasi bersuku bunga tetap.  Namun demikian dalam pelaksanaannya 
bank-bank yang paling akhir direkap oleh pemerintah sebagian besar menerima 
obligasi bersuku bunga tetap.  Bank-bank tersebut antara lain adalah BRI, BTN 
dan Bank Bali.  Kecenderungan suku bunga pasar yang tinggi dan kebijakan Bank 
Indonesia dalam pengendalian nilai tukar rupiah melalui instrumen Sertifikat 
Bank Indonesia, merugikan bank-bank peserta rekap yang memegang porsi 
obligasi berbunga tetap lebih banyak daripada obligasi berbunga mengambang, 
apalagi BRI yang memegang 77,5% obligasi bersuku bunga tetap dengan 
rentangan suku bunga 12,000% sampai dengan 12,250%.  Hal tersebut tentunya 
berdampak negatif bagi pendapatan bunga bersih (Net Interest Income) BRI bila 
dibanding dengan bank peserta rekap yang memegang porsi obligasi berbunga 
mengambang lebih besar, mengingat suku bunga obligasi berbunga mengambang 
ditetapkan berdasarkan tingkat suku bunga pasar Sertifikat Bank Indonesia.  
Perkembangan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia dalam minggu II bulan Juli 
2002 sebagai base rate obligasi berbunga mengambang telah mencapai di atas 
16%, yang berarti BRI telah kehilangan potential interest income sebagai 
konsekuensi menguasai lebih banyak obligasi berbunga tetap yang rata-rata suku 
bunganya 12,125%.  Suatu potential income yang sangat signifikan bila dikaitkan 
dengan jumlah obligasi rekapitalisasi BRI bersuku bunga tetap sebesar Rp. 22,5 
trilyun.  Hilangnya potential income tersebut sangat menekan pendapatan bunga, 
disisi lain penerapan strategi BRI dibidang information technology dengan 
anggaran US$100 juta dan perluasan jaringan kerja baru berupa penambahan 106 
kantor unit kerja operasional, secara bersamaan mengakibatkan peningkatan Cost 
Efficiency Ratio (CER) yang saat ini sedang dievaluasi oleh Team Monitoring 
Unit. Upaya-upaya untuk mencapai ratio efisiensi biaya yang mendekati best 
practice perbankan sebesar 65% menjadi kritikal faktor yang harus dicapai BRI 



 

untuk mempertahankan going concern.  Konsultan McKinsey pada saat 
melakukan stress test terhadap rencana bisnis BRI, menggolongkan faktor Cost 
Efficiency Ratio ini dalam Hard Milestone Review yang harus dicapai bersama 
target-target finansial lainnya. 

Dari rangkaian pembahasan di atas, maka rumusan masalah adalah 
bagaimana strategi divestasi obligasi rekapitalisasi BRI dan bagaimana 
penempatan dana hasil divestasi obligasi secara optimal untuk mendukung 
tercapainya standar cost efficiency ratio yang ditetapkan. 

Dengan memperhatikan kebijakan penetapan komposisi portofolio 
pinjaman BRI secara nasional dilaksanakan di Kantor Pusat BRI, maka untuk 
analisis portofolio pinjaman ini Kantor Pusat BRI digunakan sebagai model. 
Komposisi portofolio pinjaman yang menjadi dasar analisis akan diambil dari risk 
dan return data historis bulanan selama 10 tahun ke belakang dari tahun 1992 
sampai dengan tahun 2001 (n = 120) serta data Rencana Kerja dan Anggaran PT. 
BRI (Persero) tahun 2002 untuk diolah kembali sehingga dapat dihasilkan 
pencapaian cost efficiency ratio yang ditetapkan.  
 Tesis ini merupakan studi kasus dengan mengambil obyek penelitian PT. 
Bank Rakyat Indonesia (Persero). Data yang dibutuhkan berupa data kuantitatif 
dan kualitatif yang diperoleh dari intern maupun ekstern perusahaan. Data time 
series selama 10 tahun terakhir dari masing-masing segmen pinjaman dihitung 
rata-rata penerimaan, nilai standar deviasi dari aktiva produktif pinjaman. 
Selanjutnya untuk perencanaan ke depan perlu dihitung tingkat pendapatan yang 
diharapkan untuk setiap jenis segmen kredit. Beberapa alternatif penyelesaian 
obligasi melalui incremental analysis sebesar 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, dan 
30% dilakukan pengkajian mendalam untuk mencapai cost efficiency ratio yang 
ditetapkan. Melalui pemanfaatan software capital asset pricing model dapat 
diketahui expected return dan standar deviasi dari aktiva produktif pinjaman 
demikian pula komposisi segmentasi pinjaman/kredit yang optimal.  Dengan 
asumsi dana hasil divestasi obligasi rekapitalisasi ditempatkan seluruhnya dalam 
aktiva produktif pinjaman hasil optimasi, maka dapat diperoleh komposisi 
pembagian masing-masing segmen kredit hasil optimasi dan peningkatan 
pendapatan bunga bersih.  Pada tahap akhir, perhitungan cost efficiency ratio hasil 
optimasi melalui incremental analysis harus dibandingkan dengan data yang ada 
di RKAP PT BRI (Persero) tahun 2002 untuk mengetahui pencapaian CER pada 
beberapa alternatif skenario di atas. 
 Dari analisis pengolahan data dapat diketahui expected return portofolio 
kredit PT. BRI (Persero) sebesar 28,437% dengan standard diviasi atau tingkat 
risiko sebesar 1,215%.  Hasil optimasi tersebut dapat dicapai apabila penempatan 
komposisi kredit sesuai dengan segmentasi kredit BRI sebagai berikut : Kredit 
Menengah 0,985% ; Kredit Ritel 39,785% dan Kredit Mikro sebesar 59,229%. 
Berdasarkan hasil perhitungan optimasi tersebut diperoleh pencapaian cost 
efficiency ratio dengan beberapa alternatif skenario sebagai berikut : 
a. Alternatif I, yakni apabila divestasi obligasi pemerintah (dijual dan atau 

melalui asset to bond swap) sebesar 5% atau Rp. 1.058 miliar.  Semua dana 
yang diperoleh diasumsikan mampu ditempatkan dalam aktiva produktif 
pinjaman hasil optimasi pengolahan CAPM.  Berdasarkan alternatif I 
disamping diperoleh hasil tambahan pendapatan bunga kredit sebesar Rp. 
301,1 milyar juga terdapat penurunan pendapatan bunga obligasi sebesar Rp. 



 

128,9 milyar sebagai akibat divestasi obligasi, dengan pencapaian cost 
efficiency ratio 74,20% atau turun sebesar 2,09% dari RKAP tahun 2002. 

b. Alternatif II, yakni apabila divestasi obligasi pemerintah sebesar 10% atau Rp. 
2.118 miliar.  Semua dana yang diperoleh diasumsikan ditempatkan dalam 
aktiva produktif pinjaman hasil optimasi pengolahan CAPM.  Berdasarkan 
perhitungan alternatif II diperoleh tambahan pendapatan bunga kredit sebesar 
Rp. 602,2 milyar dan penurunan pendapatan bunga obligasi sebesar Rp. 257,8 
milyar sebagai akibat divestasi obligasi, dengan pencapaian cost efficiency 
ratio 72,23% atau turun sebesar 4,06% dari RKAP tahun 2002. 

c. Alternatif Pilihan III, yakni apabila divestasi obligasi pemerintah sebesar 15% 
atau Rp. 3.177 miliar.  Semua dana yang diperoleh diasumsikan ditempatkan 
dalam aktiva produktif pinjaman hasil optimasi pengolahan CAPM.  
Berdasarkan perhitungan alternatif III diperoleh tambahan pendapatan bunga 
kredit hasil optimasi sebesar Rp. 903,4 milyar dan penurunan pendapatan 
bunga obligasi sebesar Rp. 386,7 milyar sebagai akibat divestasi obligasi, 
dengan pencapaian cost efficiency ratio 70,35% atau turun sebesar 5,94% dari 
RKAP tahun 2002. 

d. Alternatif Pilihan IV, yakni apabila divestasi obligasi pemerintah sebesar 20% 
atau Rp. 4.236 miliar dan semua dana yang diperoleh diasumsikan mampu 
diserap oleh aktiva produktif pinjaman yang optimal hasil pengolahan CAPM. 
Berdasarkan perhitungan alternatif IV diperoleh tambahan pendapatan bunga 
pinjaman hasil optimasi sebesar Rp. 1.204,5 milyar namun juga terdapat 
penurunan pendapatan bunga obligasi sebesar Rp. 515,6 milyar sebagai akibat 
divestasi obligasi. Sebagai konsekuensinya cost efficiency ratio dapat dicapai 
sebesar 68,58% atau turun sebesar 7,71% dari RKAP tahun 2002. 

e. Alternatif Pilihan V, yakni apabila divestasi obligasi pemerintah sebesar 25% 
atau Rp. 5.295 miliar dan semua dana yang diperoleh diasumsikan mampu 
diserap oleh aktiva produktif pinjaman yang optimal hasil pengolahan CAPM. 
Berdasarkan perhitungan alternatif V diperoleh tambahan pendapatan bunga 
kredit hasil optimasi sebesar Rp. 1.505,6 milyar dan penurunan pendapatan 
bunga obligasi sebesar Rp. 644,5 milyar sebagai akibat divestasi obligasi. 
Sebagai konsekuensinya cost efficiency ratio dapat dicapai sebesar 66,89% 
atau turun sebesar 9,40% dari RKAP tahun 2002. 

f. Alternatif Pilihan VI, yakni apabila divestasi obligasi pemerintah sebesar 30% 
atau Rp. 6.354 miliar dan semua dana yang diperoleh diasumsikan mampu 
diserap oleh aktiva produktif pinjaman yang optimal hasil pengolahan CAPM. 
Berdasarkan perhitungan alternatif VI diperoleh tambahan pendapatan bunga 
kredit hasil optimasi sebesar Rp. 1.806,8 milyar dan penurunan pendapatan 
bunga obligasi sebesar Rp. 773,4 milyar. Langkah divestasi sebesar 30% 
tersebut menghasilkan cost efficiency ratio sebesar 65,27% atau turun sebesar 
11,02% dari RKAP tahun 2002. 
Divestasi/pelepasan obligasi rekapitalisasi BRI sebesar 30% atau Rp. 6,354 

triliun mampu menghasilkan cost efficiency ratio sebesar 65,27% sekaligus telah 
mendekati milestone yang harus dicapai BRI sebesar 65%. Seluruh dana hasil 
divestasi/pelepasan obligasi rekapitalisasi tersebut harus dialokasikan kedalam 
aktiva produktif pinjaman hasil optimasi dengan komposisi Kredit Menengah 
0,985%, Kredit Ritel 39,785% dan Kredit Mikro sebesar 59,229%.  Alokasi 
optimal yang mengarah pada komposisi segmen kredit mikro dan ritel tentunya 



 

membawa konsekuensi meningkatnya biaya overhead, namun demikian tambahan 
biaya ini mampu ditutup dari perolehan tingkat hasil (return) yang tinggi dan 
tingkat risiko kegagalan yang rendah. Alternatif divestasi obligasi rekapitalisasi 
BRI sebesar 30% juga menghasilkan peningkatan laba BRI sebesar Rp.1,033 
triliun yang dapat dipergunakan sebagai tambahan pembayaran deviden 
pemerintah.  Dari sudut pandang pemerintah, program divestasi obligasi 
rekapitalisasi BRI di atas sangat menguntungkan, karena meskipun secara total 
beban bunga yang menjadi tanggungan APBN tetap, tetapi pemerintah dapat 
membeli kembali obligasi yang telah dijual dengan dana yang bersumber dari 
tambahan deviden BRI.  Dari sisi bank, program ini juga mampu mengurangi 
risiko negative spread sebagai akibat menguasai obligasi bersuku bunga tetap 
serta memiliki peluang untuk melakukan penempatan pada aktiva produktif 
pinjaman yang memiliki suku bunga variabel dan relatif lebih tinggi. 

Untuk mencapai keberhasilan penempatan dana hasil divestasi/pelepasan 
obligasi sebesar Rp.6,354 triliun, maka manajemen BRI disarankan menempuh 
strategi perkreditan mengarah pada segmen kredit mikro dan ritel yang terbukti 
mampu memberikan hasil tinggi dan tahan terhadap resesi. Dari hasil optimasi, 
komposisi segmen mikro menempati porsi 59,229% atau sebesar Rp 3,763 triliun, 
dengan jaringan kerja sebanyak 3.724 BRI Unit diperlukan ekspansi kredit mikro 
rata-rata 27 nasabah per tahun dengan plafond rata-rata Rp. 37.500.000,-. 
Disamping itu dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian cost efficiency 
ratio tentunya perlu diupayakan strategi lainnya yang dapat dilakukan secara 
bersamaan misalnya peningkatan fee based income dengan terlebih dahulu 
memperbaiki teknologi sistem informasi, memfokuskan struktur pendanaannya 
pada dana murah yakni giro dan tabungan. Memperhatikan pengelolaan data 
elektronik khususnya dibidang perkreditan disarankan agar menggunakan 
datawarehouse terintegrasi yang selalu dimonitor keakuratannya dan 
pengelolaannya diserahkan kepada Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan. 
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