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Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 

menyebabkan memburuknya situasi perekonomian Indonesia sampai dengan saat 

ini. Baik sektor moneter maupun sektor nil mengalami kemerosotan kinerja dan 

diperkirakan membutuhkan waktu yang lama untuk mengembalikan pada keadaan 

semula. Krisis ini ditandai dengan menyusutnya pertumbuhan Produk Domestik 

Bmto (PDB) sampai -18,70 %, inflasi sebesar 77,86 % pada tahun 1998 dan nilai 

tukar Rupiah terhadap US dollar merosot tajam bahkan pemah sampai mencapai 

Rp. 15.000,- per USD 1 yang sebelumnya hanya berkisar antara Rp. 2.000,- sld 

Rp. 3.000,-; serta melonjaknya suku bunga simpanan perbankan sampai mencapai 

61 % pertahun, sementara itu dana yang terkumpul tidak bisa disalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit mengingat suku bunga pinjaman bank melonjak 

tajam. 

Di bidang moneter, krisis juga menyebabkan turunnya kinerja perbankan 

Indonesia, yang mengakibatkan pemerintah mengambil langkah likuidasi terhadap 

bank-bank yang merugi. Tercatat 16 bank yang ditutup pada akhir 1977 dan 38 

bank pada awal 1999. Untuk mengatasi tems merosotnya kinerja perbankan 

sebagai motor penggerak roda perekonomian, Pemerintah bersama Bank 

Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter mengeluarkan kebijakan berupa 

"Program Restrukturisasi" terhadap beberapa bank swasta dan seluruh bank 

BUMN, yang dibarengi dengan dikeluarkannya ketentuan perbankan dan proses 

pengawasan yang semakin ketat. Semua bank BUMN pada saat itu mengalami 

kineja yang sangat buruk dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) minus 25 % 

dengan negative spread, yaitu beroperasi dengan merugi karena hams membayar 

bunga simpanan melampaui suku bunga pinjaman. 



Kanwil BRI Jakarta mempakan salah satu dari 13 Kanwil yang dimilki oleh 

BRI yang memiliki total assets sebesar Rp. 28 lriliun pada posisi 31 Desember 

2001 yang mempakan 40 % dari total assets BRI dengan 19 Kanca di bawah 

binaannya di luar Kalbar dan Banten. Meskipun secara umum indikatorpmdential 

banking di atas standar, namun apabila di bandingkan dengan perbankan di 

Jakarta, market share lcredit BRI Kanwil Jakarta temyata hanya sebesar 0,60 % 

dari rata-rata perbankan di Jakarta yang sebesar 1,30 %, sedangkan untuk 

simpanan sebesar 3,O % dari rata-rata sebesar 6,O %. 

Pengelolaan Anggaran mempakan suatu kegiatan manajemen untuk 

merencanakan, mengendalikan, sekaligus mengukur kinerja usaha operasional 

temtama di level Kanwil dan Kanca sebagai ujung tombak operasional BRI yang 

sangat mempengamhi kondisi kesehatan bank secara keselumhan, sekaligus 

memberikan reward bagi unit kerja yang mampu mencapai anggaran yang 

ditetapkan apalagi melampauinya. 

Dalam Implementasi Rencana Ke rja Anggaran, PT Bank Rakyat Indonesia 

saat ini menetapkan kebijakan Anggaran secara terpusat dengan pola evaluasi 

tunggal yaitu pencapaian hasil akhir volume usaha untuk d u m h  unit ke ja  BlU. 

Dengan tingginya tingkat persaingan, adanya reorganisasi di tubuh BRI dimana 

kegiatan bisnis BRI dikelompokkan menjadi 4 (empat) unit bisnis (SBU) yaitu 

SBU Micro Banking, SBU Retail Banking, SBU Mediznn Enterprise, dan SBU 

hzvestment Banking, serta upaya mempertahankan dan memperbaiki kondisi 

kesehatan bank secara berkesinambungan; maka kebijakan Implementasi 

Rencana Kerja Anggaran seperti tersebut perlu disempurnakan atau diperbaiki, 

apalagi pengelompokkan SBU tersebut berdasarkan segmentasi pasar dan karakter 

bisnisnya, dimana setiap unit bisnis diberi tanggung jawab dan wewenang penuh 

dalam mengelola usahanya sekaligus menentukan Rencana Kerja Anggarannya 

secara periodik. Berdasarkan kondisi di atas, tesis ini bertujuan untuk : 

a. Melakukan evaluasi Rencana Kerja Anggaran dengan 

PencapaianlRealisasinya di PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor 

Wilayah Jakarta. 



b. Mencari pola implementasi Rencana Keja Anggaran yang mampu 

memperbaiki mekanisme yang sekarang berlaku sehingga lebih efektif, 

efisien, dan adil. 

c. Memberikan rekomendasi fomulasi implementasi Rencana Keja 

Anggaran kepada manajemen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). 

Tesis yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis Implementasi 

Rencana Keja Anggaran BRI Kantor Wilayah Jakarta dengan 19 Kantor Cabang 

di bawah binaannya di luar Propinsi Kalbar dan Banten, dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif, dan analisis terhadap Rencana Keja Anggaran bempa 

laporan keuangan khususnys analisis varians dan biaya standar dalam manajemen 

keuangan dengan menggunakan metode studi kasus. Diharapkan dengan metode 

ini dapat diketahui gambaran yang luas dan lengkap mengenai kondisi bank 

tersebut, khususnya mengenai pemasalahan yang berkaitan dengan implementasi 

Rencana Ke j a  Anggaran. Dalam pengumpulan data dan informasi, menggunakan 

pendekatan wawancarddiskusi yang dilakukan dengan pihak manajemen baik di 

Kanwil maupun di Kanca BRI, observasi langsung dan studi pustaka. 

Analisis terhadap implementasi Rencana Keja Anggaran Kantor Wilayah 

dan Kantor Cabang Jakarta, dikaitkan dengan faktor-faktor ekstemal seperti 

keadaan perekonomian Indonesia pada umumnya, Pendapatan Domestik Bruto 

dan Pendapatan Domestik Regional Bruto, potensi wilayah Jakarta, serta 

kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia terhadap perbankan. Untuk faktor 

internal menyangkut arah bisnis BRI, kineja Kantor Wilayah dan Kantor Cabang 

Jakarta, kebijakan internal pengelolaan Rencana Keja Anggaran baik dibidang 

penghinipunan dana, penyaluran dana serta kualitas kredit sehingga dapat di 

ketahui tingkat pencapaian anggaran yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah 

maupun Kantor Cabang binaannya. 

Rencana Kerja Anggaran pada dasamya bertujuan untuk menentukan arah 

bisnis yang hendak dicapai dalam suatu periode tertentu dengan melakukan 

perencanaan, mengendalikan, sekaligus mengukur kine j a  unit ke j a  operasional 



Kantor Wilayah dan Kantor Cabang. Penglolaan tersebut, baik disisi liabilities 

berupa penghimpunan dana maupun di sisi assets bempa penyaluran dana; 

sehingga tidak saja target spread yang dapat tercapai, namun lebih dari itu target 

pangsa pasar, penetrasi sektor ekonomi serta pertumbuhan dan kesehatan bank 

secara berkesinambungan dapat pula terpenuhi. 

Dalam penetapan dan pelaksanaan Rencana Keja Anggaran, saat ini BRI 

menerapkan kebijakan anggaran secara terpusat dengan evaluasi tunggal yaitu 

pencapaian akhir volume bisnis, yang pada kenyataannya tidak memberikan 

dorongan yang optimal bagi unit ke ja  operasional untuk meraih pertumbuhan 

yang efektif dan efisien dalam jangka panjang. Hal ini terbukti apabila dari sisi 

liabilities volume bisnisnya melampaui anggaran yang ditetapkan lfavourable 

varians) namun apabila di kaitkan dengan standar biaya akan tejadi unfavorable 

varians, demikian sebaliknya di sisi assets. 

Berdasarkan hasil analisis implementasi Rencana Ke ja  Anggaran, 

formulasi Rencana Keja Anggaran yang dapat diusulkan dan direkomendasikan 

adalah : 

1. Dalam penetapan anggaran untuk Kanwil dan Kanca sebagai ujuk tombak 

pelaksana bisnis BRI, sebaiknya memadukan pendekatan top down - bottom 

zp, sehingga diperoleh hasil yang lebih obyektif dan fokus, karena Kanwil dan 

Kanca diberi kesempatan memberikan input sesuai dengan potensi daerahnya, 

sedangkan Kanpus menetapkan standar sesuai kebijakan baik internal maupun 

ekstemal, serta melakukan pengawasan dan koreksi bila biperlukan. Dengan 

demikian Kanwil dan Kanca menjadi lebih bertanggung jawab terhadap kine j a  

usahanya. 

2. Bottom-tp, dimaksudkan melibatkan Kanwil dan Kanca untuk memberikan 

masukan rencana keja  anggarannya berdasarkan potensi daerah, persaingan 

bisnis, maupun fokus bisnis setempat, sekaligus menyampaikan rencana 

pencapaiannya. 

3. Top-down, dimaksudkan agar dalam penyusunan anggaran yang akan di 

breakdown ke Kanwil dan Kanca, Kanpus; disamping disesuaikan dengan 



kepentingan BRI secara nasional juga memberikan standar biaya dana dan 

bunga kredit sebagai acuan untuk mengukur kine janya. 

4. Dalam penetapan standar, agar diperhitungkan per segrnen bisnis ( SBU Ritel) 

terhadap faktor-faktor dominan yaitu Cost of Ftrnds dengan menggunakan 

metode weighted average prijected COP, Penetapan tarif Ftmds Transfer Price 

(FTP) dengan metode marginal cost of loanable jimds; Overhead Cost agar 

dialokasikan kepada setiap segmen bisnis secara proporsional berdasarkan 

sumber daya yang digunakan; serta memperhitungkan Risk Cost yang meliputi 

Industry Risk maupun Custonter Risk ; dan menetapkan Spread pada lending 

rate sebagai target return yang ditetapkan untuk mencapai atau setidak- 

tidaknya mempertahankan Return on Assets. 

5 .  Setelah usulan Kanwil dan Kanca, dilakukan justifikasi oleh Kantor Pusat 

sesuai dengan arah bisnis BRI secara nasional, maka disusunlah Rencana Keja 

Anggaran BRI secara nasional untuk kemudian dilakukan sosialisasi sebelum 

di breakdown ke Kanwil dan Kanca. 

6. Secara periodik misalnya 6 (enam) bulan sekali dilakukan evaluasi antara 

untuk melakukan penyesuaian bila diperlukan, sebelum dilakukan evaluasi 

akhir pada setiap periode. 

Memperhatikan tingkat persaingan perbankan pasca program restrukturisasi 

yang semakin ketat, dan menghadapi era globalosasi, serta memperhatikan hasil 

analisis di atas, sudah saatnya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

mengimplementasikan pola tersebut. Dalam operasionalnya, dibutuhkan 

komitmen dan koordinasi yang kuat, dengan demikian diharapkan implementasi 

Rencana Keja Anggaran yang lebih efektif dan efisien akan dapat mencapai 

tingkat pertumbuhan dan kineja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) secara 

berkesinambungan. 
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