
BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini, krisis moneter yang dialami lndonesia telah berubah menjadi 

krisis multi dimensional, ha1 ini mengakibatkan Pemerintah lndonesia mengalami 

berbagai kesulitan untuk membiayai pembangunan negara. Kebutuhan dana 

untuk biaya pembangunan semakin besar sedangkan penerimaan pembangunan 

baik berupa pajak maupun hasil dari kegiatan ekspor non rnigas tidak dapat 

mencukupi tambahan kebutuhan dana tersebut, sehingga mengakibatkan defisit 

anggaran pembangunan semakin besar. 

Untuk mengatasi defisit pembangunan tersebut, pemerintah telah 

menetapkan 3 (tiga) macam langkah yang akan ditempuh yaitu melalui hutang 

(offshore loan), privatisasi (privatization) dan penjualan asset (assets disposal) 

perusahaan yang dikuasai (dimiliki) negara. Pengadaan hutang luar negeri 

dilakukan ~nelalui berbagai lembaga keuangan internasional, seperti World Bank, 

I MF (International Monetery Fund), ADB (Asian Development Bank), I DB (Islamic 

Development Bank), kelompok-kelompok kerjasama antar negara, seperti CGI 

dan APEC. maupun melalui kerjasama langsung antar negara (goverment to 

goverment) berupa grand (hibah), soff loan atau commercial loan. Pemerintah 

lndonesia saat ini memiliki kebijakan untuk membatasi dan mengurangi hutang 

luar negeri, oleh karena itu pengadaan hutang untuk membiayai pembangunan 

dilaksanakan secara lebih hati-hati sesuai dengan kebutuhan. Penjualan asset 

perusahaan yang dikuasai pemerintah, ditangani oleh BPPN (Badan Penyehatan 

Perbankan Nasional), dan sampai saat ini banyak kendala yang dihadapi 

menyebabkan penjualan asset tersebut belum dapat dlharapkan terlalu besar 

untuk menjadi sumber pemasukan dana pembangunan. Privatisasi dipandang 
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memiliki multiplier effects yang lebih besar bagi perbaikan perekonomian 

nasional maupun perusahaan-perusahaan negara, sehingga pemerintah tetap 

mendorong untuk dilaksanakan. 

Gouri, et al, (1991), menyatakan dalam pandangan umum privatisasi 

menyangkut tidak hanya divestasi dan penjualan asset-asset pemerintah, tetapi 

secara bertahap mengurangi intervensi dan mengalihkan peranan yang 

dimainkan pemerintah dan sektor publik. Dalam kondisi pemerintah sedang 

kesulitan membiayai pembangunan, prioritas langkah yang ditempuh adalah 

dengan mengalihkan beberapa bidang usaha yang selama ini masih ditangani 

pemerintah untuk secara bertahap diserahkan kepada sektor swasta. Dengan 

cara ini pemerintah meningkatkan pula keterlibatan sektor swasta (private) dalam 

pembiayaan pembangunan, misalnya industri semen, pupuk, baja, jalan tol, 

transportasi dan lain-lain. Secara lebih khusus, privatisasi ditujukan untuk 

mendapatkan pemasukan modal, meningkatkan effisiensi ban menyehatkan 

kinerja, merestrukturisasi pasar dan menggairahkan bursa saham. Dalam 

pelaksanaan privatisasi di lndonesia diutamakan kepada BUMN yang usahanya 

tidak terkait dengan kepentingan umum. 

Privatisasi BUMN dipandang sebagai upaya untuk melakukan reformasi 

BUMN. Sebagian BUMN saat ini bekerja dengan tingkat profitabilitas yang 

rendah bahkan beberapa BUMN mengalami rugi. Kerugian disebabkan karena 

biaya tinggi, produktivitas rendah dan terjadinya kebocoran ekonomi, sehingga 

BUMN sering dipandang hanya menjadi beban pemerintah. Untuk mengatasi 

kerugian BUMN, Pemerintah berusaha melakukan restrukturisasi BUMN, baik 

dalam bidang manajemen maupun usahanya. Diharapkan perusahaan BUMN 

menjadi profitable dan layak untuk dijual dibursa saham. Dalam tahun anggaran 

1998/1999 pemerintah lndonesia merencanakan menjual 12 BUMN, termasuk 
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diantaranya 5 BUMN sudah go public. Dari privatisasi melalui go public tersebut, 

diharapkan dapat terkumpul dana segar sekitar US$,1,5 milyar atau Rp. 15 

trilliun. Total BUMP4 yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan BUMN 

sebanyak 159 perusahaan dengan asset sebesar US$,200,rniIyar. Dengan 

perolehan dana hasil privatisasi melalui go public diharapkan akan dapat 

menutup kekurangan dana untuk biaya pembangunan rnaupun untuk 

rnenurunkan beban hutang negara, sehingga krisis keuangan negara secara 

perlahan dapat terselesaikan . 

Pengalaman di beberapa negara terutama Amerika Selatan (seperti 

Mexico, Argentina) menunjukkan privatisasi BUMN rnampu menjadi penyelamat 

dari krisis ekonomi, paling tidak bisa mengatasi beban keuangan negara. lnggris 

pada tahun 1987 melakukan privatisasi untuk menyelarnatkan British Airways 

dari ancaman kebangkrutan. Dan hasilnya pada tahun 1992 dan tahun 1994 

berada dipuncak industri penerbangan dunia dengan mencetalc laba sebesar 

US$,400.juta dan US$,596.juta pada periode tersebut. Demikian pula Pemerintah 

Singapore selama periode 1985 - 1993 telah melakukan privatisasi sebanyak 36 

BUMN. Diantaranya pada bulan Oktober 1993 melakukan privatisasi perusahaan 

telekomunikasi Singapore Telecom (SinTel) dan hasilnya pada tahun 1995 

SinTel berhasil menerobos peringkat 100 perusahaan terbesar didunia (rnenurut 

Business Week SinTel berada pada peringkat ke 34). Sernentara itu Malaysia 

melakukan privatisasi atas Petronas Dagangan Berhad (PDB) pada tahun 1994 

dan berhasil menjadikan Petronas sebagai salah satu perusahaan perminyakan 

yang merarnbah diseluruh dunia (Masud, et al, 1996). 

Menurut Vuylsteke dalam Pranoto, (2000), menyatakan beberapa metode 

privatisasi yang sering dipakai, sebagi berikut go public atu IPO (Initial Public 

Offering), direct sale, MBO, management contract (joint operation system), share 
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sales by  competityve tender atau liquidation. Dari berbagai alternatif privatisasi 

tersebut diatas, go public atau /PO (Initial Public Offering) merupakan alternatif 

yang banyak dipilih oleh berbagai perusahaan. Hal ini disebabkan go public 

memberikan lebih banyak manfaat kepada perusahaan dibanding yang lain, 

sebab dalam waktu bersamaan dapat diperoleh qana segar secara cepat, 

membangun manajemen perusahaan yang lebih baik dan pelaksanaan 

penjualan saham dilakukan secara terbuka dan transparan yang dapat diawasi 

oleh masyarakat. 

Menurut Kuhn, (1990), secara spesifik perusahaan go public adalah untuk 

memenuhi berbagai ha1 sebagai berikut : 

1. Mendapatkan dana kas untuk membiayai merger atau akuisisi, 

menambah produk atau jasa baru, menambah modal kerja, ekspansi 

pabrik atau peralatan, riset dan pengembangan, pembayaran kembali 

hutang dll. 

2. Memberikan kepada pemilik suatu keuntungan untuk mendapatkan 

likuiditas perusahaan yang lebih baik atau keuntungan personal dengan 

sekuritisasi sahamnya dan memungkinkan mereka untuk menjual 

sebagian atau seluruh saham untuk mendapatkan kas. 

3. Menetapkan nilai perusahaan untuk mengetahui nilai kepemilikan 

sebenarnya, untuk tujuan warisan maupun kepentingan pajak. 

4. Menciptakan media (sarana) perutakaran yang dapat digunakan dalam 

penempatan dana untuk merger atau akuisisi, untuk keuntungan para 

pegawai seperti opsi dan hak atas apresiasi saham. 

5. Memfasilitasi pembiayaan dimasa datang terhadap hutang atau modal 

melalui penjualan kembali saham (right issue). 
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6. Memungkinkan untuk menambah hutang dengan kondisi yang 

menguntungkan berdasarkan peningkatan rasio hutang terhadap modal 

(debt to equity ratio). 

7. Memberi kesempatan penilaian pe~sahaan oleh masyarakat. 

8. Memperkuat kredibilitas dan visibilitas peru~ahaan, dalam ha1 ini untuk 

menarik kunsumen prospektif maupun yang telah ada, investor dan 

informasi-informasi lain tentang kemajuan perusahaan melalui 

penjelasan-penjelasan petugas hubungan masyarakat (Public Relation) 

maupun laporan-laporan keuangan tahunan. 

9. Memperkuat komitmen karyawan kepada perusahaan dengan 

mengijinkan mereka untuk ikut memiliki saham perusahaan. 

10. Memfasilitasi jika ada keinginan pendiri dan pemilik untuk keluar dari 

perusahaan. 

Meskipun go public menrpakan cara yang banyak diminati oleh banyak 

perusahaan, namun tidak semua perusahaan dapat dengan mudah melakukan 

go public. Perusahaan yang berminat melakukan go public harus memenuhi 

berbagai ketentuan dan persyaratan yang dikeluarkan oleh Bapepam (Badan 

Pembina Pasar Modal) dan Bursa Efek sehingga memenuhi kelayakan go public. 

Keberhasilan suatu go public tidak cukup kepada pemenuhan terhadap 

kelayakan persyaratan normatif, tetapi terdapat faktor lain yang ikut menentukan 

yaitu persepsi pasar terhadap kinerja perusahaan, ketepatan waktu melakukan 

IPO, dan tingkat harga saham yang ditawarkan. Dalam aktivitas pemasaran 

perusahaan yang akan go public adalah untuk membangun kepercayaan publik 

atau calon investor terhadap potensi dan prospek perusahaan dimasa datang. 

Pemasaran ini sering dilakukan baik dipasar lokal maupun keberbagai potensi 

pasar diluar negeri (roadshow) untuk menjaring calon investor asing yang 
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potensial. Untuk tingkat harga harus dilakukan perhitungan yang cermat agar 

harga yang ditawarkan sesuai dengan keinginan pasar, sehingga diharapkan 

pada pasar sekunder harga masih dapat meningkat lagi. Sedangkan ketepatan 

saat melakukan penjualan saham perdana sebaiknya dilakukan dari hasil riset 

pasar atas daya beli dan keyakinan calon investor atas prospek perusahaan 

rnaupun industrinya. 

Menurut Chang dalam Djalil, (2000), situasi bursa saham di lndonesia 

untuk sektor perbankan sementara ini merupakan sektor terjelek diantara sektor- 

sektor lain dl pasar modal lndonesia. Permasalahan kredit macet, kurang modal, 

dan tidak dapat menyalurkan dana menyebabkan pertumbuhan pertumbuhan 

perbankan menjadi kecil. Dernikian pula bank-bank pemerintah saat ini masih 

diselimuti masalah perkreditan. Portofolio perkreditan yang buruk, menyebabkan 

pendapatan bunga bank turun secara drastis. Dilain pihak biaya bank seperti 

biaya bunga dan beban overhead naik sangat besar. Hal ini mengakibatkan 

bank-bank pemerintah mengalami kerugian, dan modal bank menjadi negatif. 

Untuk mengatasi modal negatif tersebut seharusnya dilakukan penambahan 

modal oleh pemerintah sebagai pemilik bank. Namun mengingat kondisi 

keuangan negara tidak memungkinkan untuk melakukan penarnbahan modal, 

bahkan dalam RAPBN tahun 2000 diproyeksikan terjadi defisit sebesar 

Rp.45.370.milyar,- maka Pemerintah lndonesia melakukan program rekapitalisasi 

perbankan melalui penjualan obligasi. Selanjut Pemerintah mendorong dilakukan 

privatisasi perbankan untuk melunasi obligasi tersebut. Bagi bank-bank yang 

dilakukan rekapitalisasi oleh pemerintah, pembayaran obligasi yang 

dipergunakan untuk rekapitalisasi dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan 

pembayaran deviden atau melakukan go public. 

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



Dari formulasi hasil forum komunikasi Bank Rakyat Indonesia yang 

diselenggarakan pada tahun 1997, telah menetapkan bahwa Bank Rakyat 

lndonesia akan melakukan go public pada tahun 1999, namun dengan adanya 

krisis moneter maka rencana tersebut mengalami penundaan.. BRI menyadari go 

public akan memberikan banyak manfaat kepada BRI, diantaranya adalah (Tim 

Persiapan Go Publik BRI, 2997) ; 

a. Meningkatkan profil dan citra perusahaan (corporate image). 

Pada umumnya pemsahaan publilc dipandang memiliki 

fundamental usaha yang lebih baik dibandingkan dengan 

perusahaan yang belurn go public, seperti memiliki manajemen 

lebih profesional, dan lebih transparan. Oleh karena itu, dengan 

menjadi perusahaan yang terdaftar di bursa saham rnerupaltan 

suatu proses untuk meningkatkan citra perusahaan dengan 

mensejajarkan diri atau bahkan menjadikan lebih baik dengan 

perusahaan publik yang telah ada. 

b. Pemenuhan kebutuhan modal. 

Dengan adanya program rekapitalisasi perbankan untuk 

memenuhi kebutuhan permodalan bank agar dapat beroperasi 

secara normal, maka BRI harus dapat mengembalikan atau 

melunasi secara bertahap atas dana rekapitalisasi tersebut, 

sehingga diharapkan melalui go public akan diperoleh dana untuk 

mengembalikan dana rekapitalisasi tersebut. 

c. Memperkokoh fundamental perusahaan. 

Dengan perbaikan secara internal, disamping akan 

memperbaiki tingkat kesehatan bank juga akan memperkokoh 

fundamental perusahaan secara umum, misalnya perbaikan dalam 
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kualitas aktiva produktif, organisasi dan SDM, tehnologi sistem 

informasi, reposisi usaha, dan pengembangan produk perusahaan 

yang handal dan kuat bersaing. 

d. Kemudahan akses ke pasar uang dan pasar modal. 

Jika BRI berhasil melakukan go public (IPO) maka akan 

mempermudah bagi BRI untuk melakukan penambahan modal ke 

pasar uang dan pasar modal dimasa datang melalui right issue. 

e. Mendorong terbentuknya budaya kerja yang lebih baik. 

Perusahaan publik memiliki konsekuensi untuk selalu diawasi 

oleh para stakeholder, analisis pasar modal, rnaupun calon 

investor. Oleh karena itu, perseroan dituntut untuk lebih transparan 

dan profesional. Hal ini perlu dilakukan transformasi sikap perilaku 

budaya kerja menjadi lebih baik. 

Dalam Rencana Bisnis Bank Rakyat lndonesia tahun 2000-2002 yang telah 

disetujui Departemen Keuangan RI, altematif untuk mengembalikan dana 

rekapitalisasi dari Pemerintah lndonesia adalah melalui go public (Divisi 

Perencanaan dan Strategi KP-BRI, 2000). Sedangkan untuk melakukan go public 

Bank Rakyat lndonesia harus memenuhi kelayakan untuk go public. Sementara 

itu BRI masih menghadapi berbagai persoalan seperti modal negatif, 

peningkatan tehnologi, reposisi usaha, dan lain-lain. Oleh karena itu, penelitian 

ini sangat penting dilakukan untuk memberikan masukan-masukan kepada BRI 

dalam merumuskan suatu strategi untuk dapat memenuhi ketentuan dan 

persyaratan, sehingga layak untuk go public. 
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B. ldentifikasi Masalah 

Dari latar belakang penyusunan tesis ini, maka permasalahannya dapat di 

indentifikasikan sebagai berikut : 

1. Dengan terjadinya krisis moneter di Indonesia mengakibatkan sebagian 

besar bank-bank mengalami modal negatif, sehingga modal harus 

ditambah. Sedangkan untuk menambah modal bank, Pemerintah saat 

ini mengalami kesulitan keuangan. Hal ini dialami pula oleh BRI. 

2. Penambahan modal BRI oleh Pemerintah Indonesia, dilakukan dengan 

rekapitalisasi dalam bentuk obligasi. Sebagai hutang, obligasi harus 

dibayar pada saat jatuh tempo. Untuk membayar obligasi dapat 

dilakukan dengan deviden atau go public. Jika BRI akan membayar dari 

deviden yang dihasilkan, akan memakan waktu lama untuk 

mengembalikan obligasi rekapitalisasi, maka untuk mempercepat 

pengembalian obligasi rekapitalisasi akan dilakukan go public (IPO). 

3. Untuk melakukan go public, kondisi internal BRI masih belum 

memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Bappepam dan 

Bursa Efek (Jakarta), mlsalnya perusahaan rugi, dan modal negatif. 

4. Selain kondisi di atas, untuk meningkatkan kinerja BRI masih banyak 

yang harus dilakukan perbaikan seperti restrukturisasi usaha, 

peningkatan sistem pelayanan, memperbaiki teknologi menu j~~  online 

banking system, dan memperbanyak jaringan ATM. Diharapkan 

langkah-langkah perbaikan tersebut dapat menarik bagi calon investor 

untuk menanamkan modal, melalui pembelian saham pada saat 

dilakukan penawaran saham. 

5. Dibubarkannya Tim Persiapan Go Public BRI tahun 1998, membuat 

persiapan go publik yang masih pada tahap pengumpulan data 
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dihentikan pula. Sehingga BRI perlu mernbuat formulasi strategi 

melakukan go public, agar persiapan go public dapat dilakukan secara 

terarah, efektif dan effisien. 

D. Rumusan Masalah 

Dari seluruh uraian diatas, permasalahan yang ada dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Bank Rakyat lndonesia dapat memenuhi kelayakan go 

public terutama dari sisi finansial ? 

2. Bagaimana posisi Bank Rakyat lndonesia dibandingkan dengan bank- 

bank di lndonesia yang telah go public ? 

3. Langkah-langkah strategi apa yang sebaiknya dilakukan oleh Bank 

Rakyat lndonesia untuk melakukan go public ? 

E. Tujuan dan Kegunaan 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian 

bertujuan untuk : 

1. Mengkaji kelayakan BRI untuk melakukan go public berkaitan dengan 

perkernbangan usaha dimasa datang, 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis posisi BRI diantara bank-bank 

publik, agar BRI dapat mengetahui kondisi minimal, terutama kinerja 

keuangan, yang harus dimiliki untuk menjadi bank publik, 

3. Membuat formulasi strategi sebagai bahan pertimbangan bagi Bank 

Rakyat lndonesia dalam mempersiapkan perusahaan untuk 

melakukan /PO (go public). 
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C. Ruang Lingkup Penelitian 

Materi penelitian ini meliputi studi, analisis dan kajian strategis mengenai 

faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses go public suatu perseroan, 

persyaratan dan ketentuan normatif bagi perseroan yang akan melakukan /PO 

(Initial Public Offering) di PT. Bursa Efek Jakarta, kinerja keuangan PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Pesero) dan terhadap kinerja keuangan bank-bank publik 

sebagaipesaing'untuk mengetahui kondisi minimal bagi perseroan yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia. 

Lama penelitian ini berkisar antara 3 sampai dengan 4 bulan, mulai dari 

perencanaan sampai penyusunan laporan akhir, jadwal kerja selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Fusat PT. Bank Rakyat lndonesia 

(Pesero) JI. Jend. Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210. Sasaran pengumpulan 

data dan informasi yang dibutuhkan meliputi Divisi Perencanaan dan Strategi 

(Renstra), Divisi Kredit Menengah (Korporasi), Divisi Kredit Ritel, Divisi Kridit 

Mikro, Divisi Restrukturisasi, Divisi Internal Auditor, BRI Reenginering Team, dan 

Kantor Cabang Khusus BRI. Sasaran responden adalah 20 responden yang 

telah menduduki jabatan strategis, minimal setingkat Kepala Bagian (manajer), 

dan telah memiliki pengalaman kerja di BRI lebih dari 10 tahun dan satu orang 

nasabah besar BRI yang telah berhubungan selama lebih dari 10 tahun tanpa 

cacat. Dengan latar belakang responden tersebut diharapkan akan mampu 

memberikan informasi strategis tentang posisi dan prospek BRI dimasa datang, 

serta memiliki pengetahuan tentang go public. 

Data utama yang diperlukan berupa j~idgement, dan data ki~antitatif 

sebagai pelengkap dalam analisis, yang akan diperoleh melalui kuestioner, 

wawancara dan mempelajari literatur. 
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