
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Industri jasa lceuangan (financial services) terdiri dari berbagai bidang atau 

sektor usaha, salah satunya adalah usaha perbankan yang selama ini telah 

ditekuni, dikelola dan dilcembangkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) 

Tblc yang selanjutnya disebut dengan Bank BNI. Di luar bisnis perbankan, masih 

banyak lagi bidang usaha lain yang memiliki prospek cukup baik dengan pasar 

yang cukup besar/luas. Hal ini merupalcan peluang usaha (business opportunities) 

yang sangat baik untuk diraih. 

Sebagaimana ketentuan / regulasi Bank Indonesia melalui Surat Keputusan 

Direlctur Bank Indonesia No. 25/97/Kep/Dir dan Surat Edaran No. 25/1/BPPP, 

tanggal 17 November 1992, perihal penyertaan modal dan pemilikan saharn oleh 

bank, maka dalam rangka pengembangan usahanya, bank dapat melakukan 

penyertaan modal dengan cara sebagai berikut : 

a. Penyertaan modal pada perusahaan dalam bidang keuangan, yang dilakukan 

dengan mendirikan perusahaan baru dan membeli atau mengambil alih saham 

perusahaan yang telah berdiri. 

b. Penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur dalam rangka 

penyelamatan kredit bermasalah. 

Melihat business opportunities yang baik tersebut, maka Banlc BNI 

berusaha untuk dapat memanfaatkan peluang bisnis dimaksud dengan membentuk 

atau mendirilcan beberapa perusahaan analc dengan melalcukan penyertaan modal 



langsung dalam berbagai bidang usaha yang berkaitan dengan bisnis jasa 

lceuangan sesuai dengan Undang-Undang, peraturan, dan ketentuan-letentuan 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Ide dasar pembentukan perusahaan analc oleh Bank BNI adalah untuk 

meraih atau menangkap peluang bisnis di luar usaha perbankan, dimana Bank 

BNI tidak dapat masuk secara langsung untulc menjalankan aktivitas bisnis bidang 

jasa keuangan tertentu. Di sisi lain pembentukan perusahaan anak ini juga untuk 

membangun jaringan usaha yang lebih luas lagi (broaden network) dan sinergi 

usaha, disamping untuk memberdayakan SDM bailc dalam arti pengembangan 

potensi bisnis tenaga kerja yang sudah ada maupun untuk perluasan cakupan 

(volume) kerja. 

Pembentukan perusahaan anak oleh Bank BNI dapat dilakultan dengan 

beberapa cara, antara lain dengan pendirian perusahaan barn baik patungan lokal 

maupun joint venture dengan strategic clients luar negeri, atau melalui akuisisi 

dan merger, setelah dinilai bahwa bisnis yang akan dimasuki memililci peluang 

dan potensi untuk lebih berltembang pada masa-masa yang alcan datang. Adapun 

pemililcan saham Bank BNI dalam perusahaan-perusahaa analc tersebut, 

bervariasi dari kepemilikan saham minoritas sampai dengan yang kepemililtan 

saham mayoritas. 

Dengan memiliki perusahaan-perusahaa anak tersebut, diharapkan Bank 

BNI dapat masuk secara lebih luas lagi dalam bisnis jasa lceuangan, sehingga pada 

akhirnya diharaplcan dapat menciptakan pelayanan terpadu (one stop shopping 

financial services) bagi nasabah-nasabah Bank BNI disamping untuk tujuan 



mempermudah pelayanan lhususnya bagi corporate clients, sekaligus juga 

t dimaksildkan untuk meraih atau menangkap potential business I market. 
.. . . . 

. . Manajemen Bank BNI telah melihat dan mengantisipasi perlunya 
. . 
. ., . 

di1Gk.n penataan ulang kegiatan usaha Bank BNI menghadapi era globalisasi. 
. . . . 

1iai tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. KP/029/DIR/R, 

. tallgga1' 3 September 1997. Disamping itu, penataan ulang ini diperlultan sebagai 

. langkah pemulihan pasca krisis. Perihal Program Pengembangan Sistem 

' ~ a n a j e m e n ~ a n k  BNI yang dikenal dengan sebutan the Beyond 2000 Programs. 

Upaya penataan ulang lcegiatan usaha Bank BNI saat ini sedang dijalankan 

dengan menampilkan 5 (lima) ujung tombak usaha yang disebut Strategic 

Business Unit (SBU) atau Unit Bisnis Stratejik, sesuai dengan Surat Keputusan 

Direlcsi Bank BNI No. KP/0308/DIR/R, tanggal 11 September 1997, tentang 

pengelompolckan jenis dan aktivitas pengelolaan bisnis Bank BNI menjadi 5 

(lima) Unit Bisnis Strategis (SBU). Salah satu ujung tombak bisnis Bank BNI 

tersebut adalah SBU Perusahaan Analc (Subsidiaries) yang bertanggung jawab 

atas peningkatan pemberdayaan peran perusahaan anak untulc memberikan 

kontribusi pendapatan dan manfaat yang optimal kepada perusahaan indulc dalam 

ha1 ini adalah Bank BNI. Dengan demikian, seluruh aktivitas perusahaan analc 

yang merupalcan investasi langsung Bank BNI dikelola secara langsung oleh Unit 

Pengelolaan Perusahaan Anak (UPPA) yang merupakan penggerak dalam SBU 

Subsidiaries. 

Penetapan strategi usaha merupakan fokus utama demi pencapaian 

pendapatan secara optimal atas dasar konsep integrasi usaha lcarena konglomerasi 



dan sinergi akan mampu menciptakan efek bola salju (snow ball effect) yang h a t  

dan mampu menembus persaingan. Untuk mencapai usaha tersebut, diperlukan 

landasan yang kuat dan mapan di berbagai bidang, antara lain : 

a. Komitmen manajemen untuk pengembangan bisnis perusahaan anak 

b. Ketersediaan sumber daya yang berkualitas dan kompeten 

c. Ketersediaan sistem manajemen pengelolaan bisnis perusahaan anak 

yang tegas, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan 

usaha. 

Secara umum, investasi Bank BNI dilalcukan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu 

investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung (Direct 

Investment), merupakan penyertaan modal atau investasi yang secara langsung 

dilakukan oleh Bank BNI pada perusahaan - perusahaan anak yang bergerak 

dalam bidang jasa keuangan. Sedangkan investasi tidak langsung (Indirect 

Investment), merupakan penyertaan modal atau investasi yang dilakukan oleh 

Yayasan dan Koperasi yang bemaung di bawah Bank BNI, dengan penyertaan 

modal di berbagai jenis industri bailc jasa lteuangan maupun non jasa keuangan. 

Sampai dengan saat ini, Unit Pengelolaan Perusahaan Anak Bank BNI 

mengelola 14 (empat belas) perusahaan anak dengan kriteria investasi langsung, 

sedangkan perusahaan-perusahaan anak dengan kriteria investasi tidak langsung 

dikelola oleh suatu organisasi lain di luar organisasi Bank BNI. Empat belas 

perusahaan anak Bank BNI tersebut bergeralt dalam bidang-bidang, Pembiayaan 

Multi (MultiJinance) termasuk perusahaan multifinance yang berdasarkan Syariah, 

Selcuritas (Securities Company), Modal Ventura (Venture Capital), Bank 



(Banln'ng), Asuransi Jiwa (Life insurance), dan beberapa bidang lainnya dalam 

jasa keuangan. 

Tabe 1. Jumlah dan Bidang Usaha Perusahaan Anak 

Merupakan kewenangan UPPA untulc memantau, membina dan 

mengembangkan keseluruhan perusahaan anak Bank BNI tersebut. Adapun 

pengertian pemantauan, yaitu merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas 

untuk mengikuti perlcembangan suatu kegiatan sejalc kegiatan tersebut masuk 

dalam pengawasan. Dengan demiltian, tujuan pemantauan adalah 

a. Menilai sampai sejauh mana perkembangan baik kemajuanl 

kemunduran aktivitaslkinerja perusahaan anak. 

b. Menilai kinerja perusahaan anak dikaitlcan dengan modalldana yang 

telah ditempatkan oleh perusahaan induk. 

c. Membantu perusahaan induk dalam mengarnbil langkah preventif yang 

diperlukan. 

Untuk memberdayakan dan meningkatkan lcinerja perusahaan analc, 

diperlukan kajian-kajian dan konsep-konsep pengembangan barn. Dengan 

demilcian, diharapkan dapat ditemukan peluang-peluang usaha yang inovatif 



dengan prospelc dan profitabilitas yang optimal, sistem manajemen yang solid 

serta dapat mengikuti perubahan lingkungan (fleksibel) 

1.2. Perurnusan Masalah 

Sebelum gejolak nilai tukar yang memicu krisis moneter melanda 

Indonesia pada pertengahan tahun 1997, kondisi perekonomian Indonesia dinilai 

sangat mengesankan. Indiltator malao ekonorni yang menggembirakan dapat 

tercapai lcarena beke janya secara optimal sektor riil dan selctor keuangan. Pelaku 

sektor riil, khususnya perusahaan-perusahaan besar tumbuh dengan pesat. 

Hasilnya adalah kapasitas produltsi mencapai tingkat optimum, dimana output 

produksi dapat diserap secara optimal oleh pasar lokal maupun intemasional. 

Daya beli masyarakat masib cukup tinggi. Industri lceuangan mampu mencetak 

laba usaha yang menggembirakan. 

Kondisi yang ltondusif tersebut seketika berubah secara drastis manakala 

krisis nilai tukar mulai merambah Indonesia pada bulan Juli 1997. Krisis berawal 

dari gejolak nilai tulcar di negara tetangga, Thailand, yang kemudian mengimbas 

Ice Indonesia. 

Dampak buruk dari luisis ekonomi terhadap sektor perbankan terlihat dari 

beberapa indikator berikut ini : 

a. Meningkatnya lcredit bermasalah (nonperforming loan). 

b. Meninglcatltan pelanggaran ketentuan batas maltsimum pemberian 

kredit (BMPK) atau legal lending limit lcarena menggelembungnya 

nilai kredit valas. 



c. Tingginya posisi devisa net0 (net open position - NOP) baik short 

maupun long position. 

d. Menurunnya rasio kecukupan modal (CAR) karena modal digerogoti 

oleh kerugian bank. 

e. Meningkatnya beban negative spread karena tingginya tingkat suku 

bunga mengikuti lcebijalcan pemerintah yang menghendaki lcontraksi 

moneter. 

ICondisi laisis tersebut sangat berdampak pada perusahaan-perusahaan 

anak Bank BNI, sehingga menunjuldtan lcinerja bisnis yang culcup 

mengkhawatirlcan. Dalam lcondisi demikian Unit Pengelolaan Perusahaan Anak 

mengadakan lconsolidasi bersama perusahaan anak untuk mengatasi situasi 

perekonomian yang tidak kondusif tersebut. 

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan, 

bahwa untuk meraih peluang bisnis dalam industri jasa keuangan di luar 

perbankan, maka Bank BNI membentulc perusahaan-perusahaan anak untuk 

meraih peluang bisnis tersebut. Dengan demikian, diharapkan pendapatan bank 

tidak hanya diperoleh dari pendapatan konvensional perbankan tetapi juga didapat 

dari pendapatan perusahaan anak yang bergeralc dalam berbagai bidang dalam 

sektor jasa keuangan. Sehingga pihalc bank dapat memberilcan pelayanan yang 

lebih luas lagi dalam ha1 produk keuangan kepada para pelanggannya. 

Faktor kunci keberhasilan dalam pengelolaan perusahaan anak adalah, 

adanya kontribusi keuangan dan manfaat secara optimal dari perusahaan anak 

lcepada perusahaan induknya. Mempertimbangkan Unit Pengelolaan Perusahaan 



Anak merupakan unit baru dalam tubuh organisasi Bank BNI, maka perumusan 

masalah diformulasikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut 

1. Bagaimana kinerja strategis perusahaan-perusahaan anak yang dikelola 

oleh Unit Pengelolaan Perusahaan Anak ? 

2. Apa strategi pengembangan bisnis dan manajemen Unit Pengelolaan 

Perusahaan Anak yang altan diterapkan lcepada perusahaan-perusahaan 

anaknya ? 

3. Apakah ada regulasi baik internal maupun eksternal yang 

mempengaruhi aktivitas pengelolaan dan pengembangan perusahaan 

anak oleh Unit Pengelolaan Perusahaan Anak ? 

4. Bagaimana alternatif strategi Unit Pengelolaan Perusahaan Anak 

dalam upaya meningkatltan kinerja perusahaan-perusahaan anaknya ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan tinjauan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

disampaikan sebelumnya, malta tujuan umum penelitian ini adalah untuk 

menganalisis perumusan strategi yang telah dilakukan oleh Unit Pengelolaan 

Perusahaan Anak dengan rincian tujuan sebagai berilcut : 

1. Menganalisis strategi Unit Pengelolaan Perusahaan Anak dalam 

mengelola perusahaan-perusahaan anaknya. 

2. Menganalisis kinerja keuangan lconsolidasilgabungan perusahaan- 

perusahaan anak yang dikelola oleh Unit Pengelolaan Perusahaan 

Anak. 



3. Menganalisis regulasi baik internal maupun ekstemal yang 

mempengaruhi aktivitas pengelolaan dan pengembangan perusahaan 

anak oleh Unit Pengelolaan Perusahaan Anak. 

4. Menganalisis strategi pengembangan bisnis dan manajemen Unit 

Pengelolaan Perusahaan Analc yang akan diterapkan kepada 

perusahaan-perusahaan anaknya. 

5. Rekomendasi alternatif kebijalcan. 

1.4. Manfaat Tesis 

1.4.1. Kegunaan Bagi Penulis 

Tesis bagi penulis merupakan suatu kesempatan untuk melatih diri dalam 

ha1 melakukan pengenalan, pengidentifilcasian, dan penganalisaan serta 

melakulcan perumusan altematif solusi atas permasalahan yang 

te rjadi/muncul lchususnya dalam bidang manajemen strategis. 

1.4.2. Kegunaan Bagi Perusahaan 

Hasil akhir Tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan bagi 

manajemen perusahaan khususnya unit pengelola bisnis dalam 

merumuskan strategi usaha untuk menghadapi perubahan linglagan 

bisnis dan elconomi. 




