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Krisis moneter yang terjadi di lndonesia sejak tahun 1997 telah berdampak 
~ 

sangat luas bagi perekonomian lndonesia. Perputaran perekonomian nasional 
menjadi lambat, menyebabkan pendapatan Pemerintah mengalami penurunan 
cukup tajam. Sementara itu, sektor perbankan mengalami perubahan besar, 
dimana banyak bank dilikuidasi. Sedangkan bank-bank yang masih rnarnpu 
bertahan, mengalami struktur keuangan yang buruk, disebabkan memburuknya 
portofolio kredit dan kenaikan biaya dana yang sangat tinggi. 

Menurut Chang dalam Djalil, (2000), u n t ~ ~ k  sementara ini sektor perbankan 
merupakan sektor terjelek diantara sektor lain dipasar modal indonesia, salah 
satunya ditunjukkan dari harga saham sebagian besar bank-bank publik yang 
masih berada disekitar angka Rp.100,- - Rp.300,- per lembar saham, jauh 
dibawah harga perdana dan harga nominal masing-masing bank publik tersebut. 
Restrukturisasi perbankan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui rekapitalisasi 
masih belum menunjukkan hasil yang optimal. 

Rekapitalisasi perbankan tersebut dilakukan melalui obligasi pemerintah. 
Hal ini disebabkan pemerintah tidak memiliki cukup dana untuk menutuo neaatif 
modal yang terjadi 'hampir disemua bank-bank besar, terutama bank-bank milik 
negara. Sementara itu, bank-bank penerima obligasi pemerintah mempunyai 
kewajiban untuk mengembalikan pada saat jatuh tempo. Salah satu alternatif 
mendapatkan dana untuk membayar obligasi Pemerintah tersebut adalah 
melakukan privatisasi melalui go public. 

Pengalaman di beberapa negara menunjukkan, tindakan privatisasi yang 
telah dilakukan oleh pemerintah masing-masing seperti di Mexico dengan 
privatisasi pabrik semen Cemex, lnggris melakukan privatisasi British Airways, 
Singapura melakukan privatisasi terhadap Sengapore Telecom (SinTel) dan 
Malaysia melakukan privatisasi terhadap Petronas SdnBhd. telah mampu 
menyelamatkan negara dari krisis ekonomi, paling tidak meringankan beban 
keuangan negara (Masud, 1996). 

Sebenarnya kebutuhan dan kesempatan melakukan go public dapat menjadi 
salah satu strategi setiap perusahaan. Demikian pula dengan BRI, pada tahun 
1996 sudah mencanangkan strategi untuk melakukan go public di tahun 1999 
(Tim Go Public BRI, Forum Komunikasi 1997), namun karena terltena krisis 
moneter, seluruh persiapan untuk melakukan go public tersebut dihentikan. 
Sotelah melakukan restrukturisasi perusahaan, BRI menyusun Rencana Bisnis 
tahun 2000-2002, dimana dalam rencana tersebut salah satu alternatif untuk 
mengembalikan dana rekapitalisasi tersebut adalah melakukan go public. 

BRI menyadari selain mendapatkan dana segar untuk pemenuhan modal 
secara cepat, masih banyak manfaat lain dengan melalcuhan go public, yaitu 
meningkatkan profil dan citra perusahaan, memperkokoh fundamental 
perusahaan, kemudahan akses kepasar uang dan pasar modal, serta 
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niendorong terbentuknya budaya kerja yang lebih baik (Tim Persiapan Go Public 
BRI, 1997). 

Namun untuk melakukan go public, beberapa permasalahan yang masih 
dihadapi BRI dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu bagaimana BRI dapat 
memenuhi kelayakan go public terutama dari sisi finansial, bagaimana posisi BRI 
dibandingkan dengan bank-bank publik yang tercatat di PT. Bursa Efek Jakarta, 
dan langkah-langkah strategis apa yang sebaiknya dilakukan oleh BRI untuk 
melakukan go public. 

Oleh karena itu, penelitian ini memakai metode studi kasus PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) ditujukan untuk menganalisis kemungkinan BRI melakukan 
go public dengan akematif strategi yang hari~s dilakukan. Penelitian ini dilaltukan 
dengan melibatkan 20 responden yang memiliki jabatan strategis di Bank Rakyat 
Indonesia, dan hasil survey dari konsultan pemasaran Frontier dan lembaga riset 
Swa. Teknik penentuan contoh yang digunakan adalah teknik purposive 
judgement sampling. Teknik ini dipergunakan dengan pertimbangan bahwa 
selain dengan keterbatasan waktu dan biaya, object penelitian ini memiliki 
kekhususan pengetahuan, sehingga dikawatirkan jika tidak dilakukan dengan 
cara ini, feedback yang diterima tidak sesuai dengan tujuan penelitian. 

Metode penelitian ini, menggunakan data primer dan sekunder. Data primer 
diperoleh melalui media kuesioner dan wawancara yang dilakukan kepada para 
responden. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan data tertulis 
internal perusahaan. 

Analisis perbandingan antara ketentuan dan persyaratan go public dari PT. 
Bursa Efek Jakarta nomor 1 tanggal 17 Pebruari 1992 tentang pendaftaran 
saham dengan kondisi faktual BRI menunjukkan bahwa BRI belum dapat 
memenuhi 5 persyaratan yaitu telah mendapatkan pernyataan efektif dari 
Bapepam untuk pendaftaran go public, jumlah penerbitan saham minimal 
1.000.000 lembar, jumlah pemegang saham individu maupun lembaga minimal 
200 orang dan masing-masing 1 lot, dalam 2 tahun terakhir mencatat laba dan 
kapitalisasi pasar dari modal disetor Rp.4.000.000.000,- untuk perusahaan publik 
minimal Rp.2.000.000.000,-. Sementara itu, dari analisis benchmarking pesaing 
dengan PT. BCA Tbk. melalui perbandingan rasio-rasio keuangan masing- 
masing menunjukkan kinerja BRI masih dibawah kinerja PT. BCA Tbk; 
sedangkan analisis benchmarking industri perbankan yang terdiri dari 17 bank 
publik yang tercatat di PT. Bursa Efek Jakarta rata-rata rasio bank publilt tersebut 
secara umum masih diatas rasio keuangan BRI. 

Namun dari analisis prospek bisnis yang dimiliki oleh BRI menggambarkan 
perkembangan usaha yang semakin baik, sehingga akan memberikan peluang 
yang cukup besar untuk melakukan go public dimasa datang. 

Dari hasil analisis data-data diatas, digabungkan dengan analisis data 
primer dari para responden dan survey pasar, dilakukan analisis SWOT untuk 
mengetahui faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi BRI. 
Selanjutnya dilakukan analisis dan pilihan strategis yang hasilnya dapat dibuat 
kesimpulan sebagai berikut : 
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1. Kondisi keuangan BRI periode 31 Desember 1999 masih mengalami 
kerugian sebesar Rp.1.727.milyar,- dimana kerugian ini mempengaruhi 
pemburukan atas rasio-rasio keuangan lainnya, seperti ROA (Return on 
Assef), ROE (Return on Equity), dan NIM (Net Interest Margin). Sedangkan 
dalam salah satu klausula persyaratan go public emiten harus mencatat 
keuntungan dalam 2 peride laporan keuangan terahkhir. Dari analisis 
terhadap rencana bisnis BRI tahun 2000 - 2001, kinerja keuangan BRI 
cukup layak untuk melakukan go public dimasa datang. 

2. Posisi BRI dibandingkan dengan bank-bank publik lain yang tercatat di PT. 
Bursa Efek Jakarta pada periode 31 Desember 1999 menunjukkan masih 
dibawah (lebih buruk) dari rata-rata rasio keuangan bank-bank publik 
tersebut. Hal ini menunjukkan BRI masih harus memperbaiki competitive 
advantage-nya untuk memenangkan persaingan dalam jangka panjang. 

3. Go public memerlukan kesamaan persepsi seluruh karyawan BRI, agar 
semua karyawan dapat memberikan kontribusi positif dalam mempercepat 
realisasinya. Selanjutnya dilakukan strategi secara terpadu dalam perbaikan 
kinerja dan struktur usaha BRI untuk melakukan tahapan go public secara 
terarah dan berkesinambungan. 

Dari kesimpulan diatas, maka formulasi strategis yang dapat disarankan 
kepada BRI untuk melakukan go publicadalah sebagai herikut : 

I. Melakukan profitisasi perusahaan melalui ekspansi pinjaman yang 
difokuskan kepada seamen ~iniaman rite1 dan mikro, serta meninnkatkan fee 
base income bada jaia bank, seperti export/import) transfer, gGansi bank, 
dan lainnya. 

2. Untuk menghadapi persaingan dengan bank-bank publik, BRI harus 
melakukan perbaikan tehnologi online banking system dan menambah 
jaringan ATM untuk meningkatkan pelayanan dan menjaga loyalitas 
nasabah. Serta meningkatkan sistem pelayanan nasabah di front office yang 
lebih baik, misalnya responsive, ramah, menarik dan mampu menjadi pintu 
gerbang pertama bagi nasabah untuk berhubungan dengan produk BRI. 
Dengan strategi ini diharapkan BRI mampu meningkatkan market sham, 
yang pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan operasional yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan bank-bank pesaing. 

3. Melakukan visioning dan penajaman missi perusahaan terhadap rencana go 
publik, agar seluruh karyawan mengetahui tentang arah dan tujuan BRI 
untuk go publicdimasa datang, melalui ceramah, dan diskusi-diskusi internal 
perusahaan (forum komunikasi). 

4. Melakukan kombinasi strategi antara strategi diatas dengan tahapan 
aktivitas yang umum dilakukan dalam proses go public untuk suatu emiten, 
yaitu tahapan persiapan, pendahuluan dan pelaksanaan secara terarah 
dalam skala prioritas yang ditetapkan. 

http://www.mb.ipb.ac.id


