
I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Deregulasi perbankan di lndonesia dimulai dengan diterbitkannya Paket 

Juni (PAKJUN) tahun 1983, terutama ketentuan tentang pembebasan suku 

bunga yang diatur oleh perbankan. Kemudian dilanjutkan dengan Paket Oktober 

(PAKTO) tahun 1988 terutama dalam ha1 kemudahan mendirikan bank. Pada 

saat itulah dimulainya kompetisi perbankan di dalam negeri yang semakin ketat 

sehingga membuat semakin pesatnya perkembangan industri perbankan. 

Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi 

serta adanya tantangan pelaksanaan AFTA tahun 2003, maka dituntut suatu 

tingkat pelaksanaan bank yang sangat profesional. 

Krisis ekonomi yang dialami lndonesia yang dimulai pada pertengahan 

tahun 1997 dan mencapai titik tertinggi pada Mei 1998, telah menyebabkan 

hancurnya pembangunan di lndonesia pada sektor riel. Dengan terpuruknya 

sektor riel tersebut telah memberikan dampak buruk bagi seluruh industri 

perbankan, terutama industri perbankan yang mempunyai posisi valuta asingnya 

besar untuk pembiayaan di dalam negeri. 

PT Bank Rakyat lndonesia (Persero) yang dikenal dengan nama BRI 

merupakan bank komersial yang juga mengalami pasang surut pertumbuhan 

akibat perubahan lingkungan yang terjadi disekitarnya. Dalam melakukan 

adaptasi dengan lingkungannya BRI mengadakan transformasi organisasi untuk 

menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi baik dari segi perkembangan 

perekonomian, peraturan baru perbankan maupun dari persaingan perbankan 

yang semakin meningkat. 
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Pendekatan yang dilakukan oleh BRI dalam melakukan transformasi 

organisasi adalah dengan rnenggunakan konsep Strategic Business Unit (SBU). 

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, BRI membagi organisasinya 

menjadi 4 SBU, yaitu invesment banking, corporate banking, retail banking dan 

micro banking. Namun sejak pelaksanaan konsep transformasi organisasi 

dengan konsep SBU, hanya SBU Micro Banking yang lebih fokus dan jelas 

accountability-nya sehingga dapat diukur kinerjanya. Sedangkan SBU lainnya 

belum sepenuhnya melaksanakan, sehingga ha1 ini belum dirasakan 

pengaruhnya karena BRI selalu untung pada setiap akhir tahunnya. Namun 

sejak krisis ekonomi, kondisi BRI juga terkena dampak krisis tersebut sehingga 

perlu lebih teliti melihat kinerja masing-masing SBU. Hal ini juga dirasakan 

seluruh perbankan di Indonesia yang merugi karena terjadinya negatif spread 

dan banyaknya nasabah-nasabahnya yang macet sehingga pada akhirnya 

banyak bank yang tidak mampu beroperasi lagi dan bahkan ditutup operasinya 

oleh Bank Indonesia. 

Disamping itu, untuk mempertahankan agar tetap hidup maka beberapa 

bank melakukan merger dan mengikuti program restrukturisasi yang dilakukan 

oleh pemerintah. Perubahan yang mendasar tersebut juga terjadi pada BRI yaitu 

antara lain adalah BRI hanya dikhususkan menangani kredit mikro, kecil dan 

menengah untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan koperasi 

sedangkan kredit-kredit besar yang bermasalah diserahkan ke Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Sebagai antisipasi terhadap kebijakan 

pemerintah tersebut BRI mengadakan transformasi organisasi yang sedang 

berjalan sampai dengan saat ini dengan prinsip semua SBU harus ramping dan 

dapat diukur kinerjanya masing-masing (Team Manajemen Transformasi BRI). 
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Sebagai konsekuensinya visi, misi, tujuan BRI dan organisasinya juga 

berubah. Khususnya untuk SBU micro banking dimana pada mulanya kantor- 

kantor unit BRI sebagai kantor operasional berada dibawah supe~ is i  cabang 

ritel, namun sekarang sudah harus membentuk struktur organisasi sendiri yang 

tidak mengaitkan dengan SBU ritel. Dalam pelaksanaan perubahan organisasi 

tersebut yang telah berlangsung adalah di pulau Jawa, sedangkan di luar Jawa 

akan dilaksanakan secara bertahap. Sedangkan yang banyak kendala dan tidak 

dimungkinkan reorganisasi maka organisasinya tetap di bawah SBU ritel. Namun 

demikian perhitungan kinerjanya tetap dilakukan tersendiri, sehingga tetap dapat 

diukur kinerjanya untuk masing-masing SBU yang mempunyai jaringan kerja 

operasional sebanyak 3.694 untuk SBU Mikro dan 318 untuk SBU Ritel. Jaringan 

kerja SBU Mikro disebut BRI Unit dan jaringan kerja SBU Ritel disebut Kantor 

Cabang BRI. 

Jaringan kerja SBU Mikro dalam ha1 ini penyebaran BRI unit sebelum 

adanya transformasi organisasi pada tahun 1997, seluruhnya berada dibawah 

kantor cabang ritel. Kemudian setelah adanya transformasi organisasi , terdapat 

suatu perubahan struktur organisasi khususnya di pulau Jawa yaitu tidak 

dibawah binaan kantor cabang BRI lagi namun dibawah binaan area mikro 

dengan penyebaran pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 1. Pembagian Wilayah Kerja BRI Unit Sebelurn dan Setelah Reorganisasi 

Sebelum Reorganisasi 1 Sesudah Reorganisasi 
Wilayah I Cabang Ritel I Unit I Area Mikro I Unit 

A. Pulau Jawa I I I I 
1. DKI 
2. Bandung 
3. Semarang 
4. Yogyakarta 
5. Surabaya 
6. Madura 

6. Pulau Jawa 
7. Banda Aceh 
8. Medan 
9. Padang 
10. Palernbang 
11. Banjarmasin 
12. Denpasar 
13. Kupang 

(Dili) 
14. Ujung 

Pandang 
15. Manado 
16. Jayapura 

Sumber : DIVISI Mlkro Kantor Pusat BRI Tahun 1999 

B. IDENTlFlKASl MASALAH 

Dengan adanya transformasi organisasl rnaka telah terjadi perubahan 

struktur organisasi terrnasuk rnekanisrne dan budaya kerjanya. Dalam rangka 

peningkatan kinerja usaha PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) disinyalir 

terdapat hubungan yang kurang harrnonis antara pegawai di SBU Mikro 

khususnya di tingkat operasional rnulai dari kantor: unit, sub area rnikro, dan 

area rnikro dengan kantor Cabang BRI (SBU Ritel). 

Dengan tidak adanya pembatasan yang jelas dalam ha1 pemberian kredit 

antara kantor unit (SBU Mikro) dan kantor Cabang (SBU Ritel) rnaka dapat 

terjadi perebutan nasabah antara kantor unit dan kantor cabang, yang 

seharusnya kompetisi tersebut hanya untuk kornpetitor diluar BRI secara 

keseluruhan. 
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C. BATASAN MASALAH 

Berhubung proses transformasi yang dilakukan PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) meliputi organisasi secara keseluruhan, maka penelitian ini 

hanya mencoba melihat pengaruh transformasi yang dilakukan terhadap 

hubungan antara SBU Micro Banking dan Retail Banking saja. Pembatasan 

masalah ini diperlukan agar pembahasan lebih fokus dan disesuaikan dengan 

kemampuan dalam melakukan pengumpulan data. Dengan pembatasan ini 

diharapkan penelitian yang dilakukan masih membuka diri terhadap 

kemungkinan-kemungkinan hasil penelitian lain , yang pada akhirnya akan saling 

melengkapi. 

Dalam batasan masalah ini, juga dikemukakan bahwa dalam melakukan 

penelitian, penulis mengalami hambatan dalam mengekstrak jawaban responden 

yang secara eksplisit mendukung pembahasan. Walaupun pada substansinya, 

jawaban responden yang dihasilkan dari kuesioner yang dirancang, menguatkan 

teori-teori yang banyak penulis ambil. Dengan demikian, hasil pembahasan 

seperti terlihat hanya opini penulis, namun apa yang penulis kemukakan 

berdasarkan teori yang berkembang mengenai transformasi organisasi dan 

didukung fakta yang dikumpulkan secara implisit. 

D. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan apa yang dikemukakan dalam identifikasi masalah diatas, 

maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kinerja SBU mikro setelah dilakukannya transformasi 

organisasi dan usaha untuk meningkatkan kinerja SBU mikro di tingkat 

operasional tanpa terjadinya kompetisi internal di BRI. 
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2. Faktor-faktor apakah yang terpengaruh akibat adanya transformasi 

dalarn hubungan internal dan kepegawaian antara cabang dan unit. 

3. Dengan adanya struktur organisasi baru, bagairnana rneningkatkan 

hubungan yang harmonis antara SBU Mikro dan Ritel di tingkat 

operasional sehingga terjadi sinergi untuk menghadapi kompetitor dan 

konsumen dari luar BRI. 

4. Apa yang diinginkan oleh pelaksana operasional, agar transformasi 

organisasi tersebut dalam pelaksanaannya di Kantor Unit (SBU MIKRO) 

dapat melakukan sinergi yang akhirnya memberikan kinerja yang 

optimal. 

E. TUJUAN PENELlTlAN 

Penelitian ini bertujuan : 

1. Mengetahui apakah transformasi organisasi yang dilakukan 

berpengaruh terhadap hubungan unit-cabang dan kinerja usaha. 

2. Mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi persaingan internal 

dan keharmonisan hubungan pegawai BRI antara SBU Mikro dan 

SBU Ritel akibat transformasi organisasi yang dapat berpengaruh 

terhadap kinerja usahanya. 

3. Membuat alternatif dan pemecahan permasalahan persaingan 

internal dan kurang harrnonisnya hubungan tersebut guna 

peningkatan kinerja usahanya. 
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F. MANFAAT PENELlTlAN 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran, sebagai 

berikut : 

1. Mernberikan masukan dan rekomendasi kepada manajemen BRI 

dalam perencanaan perbaikan hubungan antara Unit dan Kanca 

setelah transformasi organisasi dijalankan. 

2. Memberikan masukan dan rekomendasi dalam ha1 peningkatan 

kinerja kantor Unit tanpa adanya persaingan internal. 
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