
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kondisi perekonomian Indonesia selama tiga dasa warsa dalam era orde 

baru mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat pesat. Secara 

kuantitatif, perekonomian terus tumbuh pada tingkat yang cukup tinggi. Secara 

kualitatif, struktur perekonomian telah mengalami pergeseran dari pertumbuhan 

yang semula bergantung kepada sektor pertanian dan pertambangan menjadi 

pertumbuhan yang lebih mengandalkan pada sektor industri, perdagangan dan 

jasa-jasa. Dalam struktur perekonomian yang mengalami perubahan tersebut, 

berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di bidang investasi, 

produksi, distribusi dan perdagangan juga berkembang dengan pesat dan 

komplek. Semua kegiatan tersebut dapat berlangsung karena adanya dukungan 

pembiayaan yang memadai dari sektor keuangan dan perbankan. 

Lembaga perbankan mempunyai peranan penting dan sangat strategis 

dalam menjamin kelangsungan pembangunan ekonomi karena lembaga 

perbankan merupakan lembaga paling utama yang menghimpun tabungan 

masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito, dan 

menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit ke masyarakat yang 

membutuhkan termasuk para pengusaha. 

Kebijakan moneter ekspansif sejak paket Oktober .(PAKT0 88) telah 

berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi menjadi sekitar 8 penen pada 

tahun 1995. Jumlah bank tumbuh bagai jamur di musim hujan dan begitu 

mudahnya orang dapat mendirikan bank. Para pengusaha pun dengan gairah 
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tinggi melakukan berbagai investasi, karena tingkat bunga sangat menarik dan 

kucuran kredit pun membanjir deras. Situasi kemudahan-kemudahan moneter 

akibat kebijakan PAKTO ini telah dimanfaatkan oleh para pebisnis besar 

dengan cara mendirikan bank dan kemudian mengucurkan kredit ke kelompok 

perusahaannya dengan fasilitas yang didukung dengan kredit likuiditas Bank 

Indonesia. Pada akhir tahun 1996 sebelum terjadinya krisis moneter terdapat 

239 bank dengan 5919 cabang, merupakan suatu lonjakan yang sangat 

fantastis dibandingkan dengan tahun 1985 yang hanya memiliki 116 bank 

dengan 1397 cabang. Mobilisasi dana dan kredit mencapai masing-masing Rp. 

282 triliun dan Rp. 293 triliun pada tahun 1996, dibandingkan dengan Rp. 20 

triliun dan Rp. 22 triliun pada tahun 1985. 

Namum bermula dari turunnya nilai tukar mata uang Thailand baht, 

ringgit Malaysia, won Korsel dan akhirnya rupiah lndonesia sejak pertengahan 

tahun 1997. Kondisi fundamantal ekonomi lndonesia yang katanya kokoh, 

ternyata krisis perekonomian lndonesia berkembang luas sehingga terjadi apa 

yang kita rasakan bersama sampai saat ini. Krisis di lndonesia begitu lebih 

panjang dan lebih parah dibandingkan negara Asia lainnya. Pertumbuhan 

ekonomi pada tahun 1998 menjadi negatif 13,2 persen demikian pula pada 

triwulan I tahun 1999 masih negatif sebesar 9,4 persen. 

Keadaan sistem moneter yang buruk tersebut dengan cepat mengimbas 

ke sektor riil, sehingga banyak debitur-debitur yang tidak mampu memenuhi 

kewajiban berupa bunga, angsuran pokok maupun kewajiban lain kepada 

kreditur, perbankan nasional maupun lembaga keuangan international. 
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Buruknya kondisi sektor riil memberikan dampak yang tidak 

menguntungkan -bagi dunia perbankan. Secara kelembagaan, perbankan 

nasional mengalami fase yang sangat memprihatinkan. Pada bulan Nopember 

1997 pemerintah melakukan likuidasi 16 bank swasta nasional dan 

menimbulkan rush besar-besaran oleh sebagian masyarakat. Kemudian pada 

bulan Maret 1999 pemerintah menutup 38 bank swasta nasional yang tidak 

mampu rnemenuhi syarat rekapitalisasi perbankan dalam rangka restrukturisasi, 

Pemerintah mengarnbilalih 7 bank swasta nasional dan 9 bank dalam program 

rekapitalisasi. Akibatnya pada Juni tahun 1999 jumlah bank tinggal 167 dan 

modal bank menjadi negatif 215 triliun. 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank yang "sehaP' 

sebelum krisis moneter dengan misinya untuk melayani seluruh lapisan 

masyarakat, juga tidak luput dari dampak krisis ekonomi tersebut. Pada tahun 

1996 BRI rnencetak laba sebesar Rp.344 milyar dan meningkat tajam 35 persen 

dibanding tahun 1995 sebesar Rp. 255 milyar. Dengan CAR pada tahun 1996 

telah mencapai 8,69 persen telah melampui ketentuan Bank Indonesia sebesar 

8,O persen. Total asset telah berkembang dari Rp. 28 triliun pada .tahun 1995 

dan ROA (Return on Assets) sebesar 0,89 persen menjadi Rp. 34 triliun di 

tahun 1996 dengan ROA mencapai 1,01 persen. Memburuknya sektor nil telah 

mengakibatkan jumlah pinjaman bermasalah meningkat tajam yang 

mengakibatkan produktivitas pinjaman menurun. Pinjaman bermasalah BRI 

tahun 1997 hanya sebesar 13 persen dari kredit disalurkan sedangkan tahun 

1998 menjadi sebesar 50 persen. Dan keseluruhan kredit bermasalah tersebut 

SBU Kredit Menengah BRI rnenyumbang paling besar yaitu sekitar 60 persen, 
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yang terutama disebabkan karena kejatuhan usaha-usaha besar akibat 

melonjaknya nilai tukar USD terhadap rupiah (krisis nilai tukar). Akibat 

selanjutnya menyebabkan membengkaknya biaya Penyisihan Penghapusan 

Aktiva Produktif (PPAP) dan diperburuk dengan adanya negatif spread yang 

relatif tinggi. Keseluruhan dampak negatif tersebut rnenyebabkan kerugian BRI 

pada akhir tahun 1998 menjadi sangat besar yaitu sebesar negatif Rp.26,5 

triliun. Dampak utama dari tingginya kerugian tersebut adalah merosotnya 

permodalan BRI menjadi negatif dan BRI rnasuk dalam kategori C,  yaitu bank 

dengan Capital Adecuacy Ratio (CAR) dibawah negatif 25 persen. 

Beranjak dari keadaan diatas, telah mendorong pemerintah dan 

kalangan perbankan untuk melakukan restrukturisasi, dengan harapan sektor 

perbankan akan sehat kembali sehingga dapat memainkan perannya yang 

strategis, khususnya sebagai lembaga intermediasi (Joyomartono,l999). 

Karena sebagai pemilik, pemerintah tidak mempunyai dana untuk 

menarnbah modal, rnaka BRI seperti halnya bank pemerintah lain hams 

mengikuti program restrukturisasi dan rekapitalisasi yang dirancang oleh 

pemerintah dengan IMF sebagai pemilik dana. Untuk dapat mengikuti program 

tersebut, BRI pada bulan Februari 1999 telah didiagnosis oleh konsultan Booz 

Allen & Hamilton dan hasilnya BRI telah rnelakukan rasionalisasi SDM sekitar 

6000 pegawai untuk mengurangi inefisiensi. Kernudian dalam rangka menyusun 

rencana bisnis untuk beberapa tahun kedepan BRI saat ini dibantu konsultan 

dari Deutsche Bank. BRI oleh Pernerintah dan IMF serta banyak pakar ekonomi 

disarankan lebih berkonsentrasi kepada bisnis retail dan mikro yang sejalan 

dengan sejarah berdirinya BRI dan bisnis yang digelutinya selama satu abad ini, 
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sehingga didalam business plan yang baru telah diputuskan komposisi dalam 

portofolio kreditnya sebesar 20 persen merupakan segmen kredit korporasi 

(kredit besar lebih drai Rp. 50 rnilyar) dan 80 persen kredit menengah, kredit 

retail dan kredit mikro. 

Namun demikian rnenurut Wijaya (1999), bahwa program restrukturisasi 

dan rekapitalisasi perbankan bukanlah sebagai sasaran akhir tetapi hanyalah 

merupakan sasaran antara, yaitu untuk rnenghasilkan sistem perbankan yang 

efisien sehingga dapat turnbuh, kuat dan sehat. Bahkan untuk bank-bank 

pemerintah perlu dilakukan redefinisi kernbali atas kegiatan bisnisnya selama ini 

dan seyogyanya konsep pengernbangannya tetap mengacu kepada kompetensi 

inti masing-masing bank. Bank-bank pemerintah pasca rekapitalisasi dapat 

diberikan pembidangan khusus berdasarkan sumber daya dan kapabilitasnya. 

Disamping menghadapi perrnasalahan yang berat saat ini, perbankan 

kedepan juga dihadapkan dengan persaingan yang sangat ketat. Apalagi bank- 

bank asing oleh IMF diminta menjadi konsultan dalam perencaan bisnis bank- 

bank nasional, yang tentunya segala kelemahan dan kekuatan perbankan 

nasional telah diketahui oleh bank asing yang setiap saat siap mengarnbilalih 

bisnisnya. Untuk itu perbankan nasional termasuk BRI harus mampu 

merancang ulang strategi bisnisnya untuk jauh kedepan. Dan barangkali juga 

harus meninjau kembali visi dan misinya sehingga mampu menyiasati tuntutan 

masyarakat pengguna jasa perbankan. 

Untuk menyusun strategi tersebut rnenurut Masassya (1999), yang tidak 

kalah pentingnya adalah bank perlu mernpunyai kompetensi inti yang jelas dan 
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tegas yang diyakini akan mendukung aktivitas bank dalam mencapai 

sasarannya. 

Pengembangan kompetensi inti ini dapat didasarkan kepada kompetensi 

yang sudah dimiliki oleh bank selama ini maupun dengan cara mencari 

kompetensi inti baru untuk dikembangkan. Secara urnurn kompetensi inti 

didukung oleh dua ha1 yaitu berdasarkan pengalaman dan berdasarkan 

kapabilitas. Berdasarkan pengalaman terutama karena berkaitan dengan 

sejarah bank yang didukung oleh individual maupun kelompok kerja selarna ini 

sehingga menghasilkan spesialisasi tertentu. Sedangkan kapabilitas didukung 

oleh sumber daya manusia, teknologi yang dimiliki dan infrastruktur berupa 

jaringan kerja bank. 

Merujuk pada penyusunan formulasi strategi dimana harus 

memperhatikan faktor lingkungan dan kondisi internal perusahaan. Maka Bank- 

bank di Indonesia saat ini harus merespon kondisi makro ekonomi, kondisi 

global dan persaingan perbankan saat ini. Dimana bank saat ini sebagian besar 

sedang dalam proses restukturisasi dan rekapitalisiasi, maka dalam 

pengembangan bisnisnya juga harus merestrukturisasi bisnis intinya dengan 

mendasarkan pada kompetensi intinya untuk disesuaikan dengan keadaan 

yang akan datang. 

Jika pilihannya untuk memperkuat kompetensi inti pada bisnis middle 

dan retail, maka harus memperkuat aspek SDM, teknologi, sistern dan .prosedur, 

inovasi produksi dan jasa, revitalisasi unit-unit fungsional, penetrasi pasar, 

networking / strategis alliances dan sebagainya. Upaya memperkuat 
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kompetensi inti tersebut hams dilakukan secara kontinyu, rnengingat bank-bank 

pesaing juga akan melakukan ha1 yang sama. 

Persoalan apakah bank h a ~ S  mendahulukan penguatan kompetensi 

intinya ataukah. bisnis intinya selama ini terlebih dahulu terpulang kembali 

kepada visi dan rnisi manajemen bank. Untuk bank yang sudah established, 

penentuan kompetensi inti dapat didasarkan kepada bisnis intinya. Sedangkan 

bagi bank yang baru berdiri, penentuan bisnis intinya cenderung bergantung 
- 

kepada kompetensi inti yang memang benar-benar dimilikinya. 

Sejalan dengan misinya, maka strategi pengernbangan bisnis BRI 

setelah era derageluasi bank dengan membentuk Strategic Business Unit, yaitu 

SBU Kredit Menengah (semula SBU Corporate Banking), SBU lnvesment 

Banking, SBU Retail Banking dan SBU Mikro Banking. Dengan demikian 

kegiatan usaha BRI yang rnelayani segala segmen rnenjadi tidak fokus, karena 

belurn tentu semua bisnis tersebut BRI rnernpunyai kornpetensi. Padahal 

menurut Ries & Kartajaya (1997), bahwa ketika kegiatan bisnis sebuah 

perusahaan tidak fokus, maka perusahaan akan kehilangan kekuatannya. Hal 

tersebut dapat dilihat dari pengalaman perusahaan Rokok Sampurna, ketika 

merambah ke berbagai bidang bisnis usaha dan tidak focus maka tidak efisien. 

Tetapi setelah Sarnpurna kembali ke bisnis dan kompetensi intinya pada rokok 

kretek, maka penjualan rokok sampurna meningkat lagi. 

Fakta menunjukkan bahwa ketika terjadi gejolak moneter sehingga BRI 

di landa kredit berrnasalah, temyata bisnis mikro dan retail telah mempunyai 

andil yang cukup besar dalam mempertahankan kondisi BRI. Selama krisis 

moneter pemberian kredit komersial baru untuk SBU Kredit Menengah 
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dihentikan sama sekali, namun tidak demikian dengan kredit mikro dan saat ini 

untuk segmen retail telah dimulai kucuran kredit baru. Disamping itu khususnya 

SBU Mikro mampu menghimpun dana yang sangat berarti, sehingga selama 

krisis moneter BRl tidak mengalami kesulitan likuiditas. Hal ini memang perlu 

pengkajian lagi kompetensi inti BRI apakah memang pada segmen bisnis 

mikro atau retail atau kompeten dibidang yang lain. Sehingga dengan 

pengembangan kompetensi inti tersebut BRI diharapkan mampu meningkatkan 

daya saingnya (core competence advantage) dalam kondisi krisis moneter saat 

ini maupun persaingan perbankan yang ketat di masa mendatang. 

6. ldentifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut diatas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh PT.Bank Rakyat 

lndonesia (persero), yaitu sebagai berikut : 

1. Krisis ekonomi yang terjadi mulai pertengahan tahun 1997 menyebabkan 

memburuknya sektor riil demikian pula kondisi perbankan memburuk 

termasuk kesehatan Bank Rakyat Indonesia. Struktur keuangan, 

permodalan dan kualitas aktiva produktif Bank Rakyat lndonesia tidak sehat. 

2. Bank Rakyat lndonesia semula dikenal sebagai agen pembangunan dan 

melayani masyarakat kecil, tetapi sejalan dengan perubahan, 

perkembangan bisnis, perekonomian, dan kebijakan pemerintah dalam 

bidang deregulasi perbankan yang akhirnya dituangkan dalam UU 

,Perbankan No. 7 th. 1998, serta sesuai dengan misi BRI yang melayani 

seluruh lapisan masyarakat, maka Bank Rakyat lndonesia melayani 
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segala segmen nasabah mulai dari masyarakat kecil, menengah sampai 

dengan korporasi. 

3. Selama krisis moneter, Bank Rakyat Indonesia relatif lebih tahan dan 

kondisinya lebih baik dibandingkan dengan bank BUMN yang lain sehingga 

tidak diikutsertakan dalam merger. Relatif baiknya kondisi BRI tersebut 

karena kontribusi yang cukup berarti dari bisnis mikro dan retail BRI baik dari 

sisi pinjaman maupun penyerapan dana masyarakat. Sedangkan untuk 

pinjaman korporasi portofolionya tidak sehat. 

4. Bank Rakyat Indonesia sejak semula memang dikenal sebagai bank yang 

mampu melayani nasabah golongan bawah dan penyaluran kredit program 

pemerintah, sehingga dikenal mempunyai kompetensi pada segmen 

nasabah kecil (mikro dan retail), maka banyak pakar perekonomian 

menyarankan agar supaya BRI lebih berkonsentrasi kepada bidang 1 bisnis 

intinya yang semula. 

5. Dalam pengembangan bisnsnya kedepan, apakah BRI akan mengacu 

kepada kompetensi inti yang dimilikinya sejalan dengan seabad sejarah 

perkembangan BRI selama ini atau akan mencari kompetensi inti yang baru. 

6. Dalam kebijakan restrukturisasi dan rekapitaslisasi perbankan, seperti yang 

tertuang dalam Leffer of lnfenf antara Pemerintah dengan IMF salah satunya 

adalah menetapkan BRI untuk menangani bisnis mikro banking, bisnis retail 

banking dan agribisnis serta hanya membatasi kredit korporasi sebesar 20 

persen dari total portofilio kredit. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, rnaka dirurnuskan permasalahan yang 

dihadapi PT.Bank Rakyat lndonesia (Persero) dalam rangka penyusunan 

strategi bisnis yaitu sebagai berikut : 

1 Kornpetensi inti apa yang dirniliki PT.Bank Rakyat lndonesia (Persero). 

2. Faktor-faktor apa yang rnempengaruhi dan rnenjadi pertimbangan dalarn 

keberhasilan bisnis PT.BRI (Persero). 

3. Bagairnana strategi bisnis dan program kerja PT. Bank Rakyat lndonseia 

(persero) sebaiknya dilakukan sehingga kinerjanya rneningkat. 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1 Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan : 

a. Mengkaji kornpetensi inti dari kegiatan usaha PT. Bank Rakyat lndonesia 

(Persero) dan relevansinya dengan kondisi bisnis saat ini. 

b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat rnernpengaruhi perkembangan 

usaha PT. Bank Rakyat lndonseia (Persero). 

c. Mernformulasikan strategi bisnis PT. Bank Rakyat lndonesia (Persero) 

dalarn rnenghadapi kondisi krisis rnoneter supaya kinerjanya rneningkat. 

2. Kegunaan penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan 

pertirnbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyusun strategi 

dan perencanaan bisnis PT. BankRakyat lndonesia.(Persero). 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi hanya pada kajian kompetensi inti khususnya pada 

SBU bisnis BRI yaitu Bisnis Kredit Menengah, Bisnis Retail Banking , Bisnis 

Micro Banking dan Bisnis Investment Banking, yang akan duadikan dasar 

untuk pengembangan strategi bisnis. Penelitian dengan mengkaji kondisi 

internal BRI dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan eksternal, 

sedangkan implementasinya diserahkan kepada perusahaan. 
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