
A. Latar Belakang Masalah 

Peranan perbankan Indonesia menjadi tidak optimal sejak krisis ekonomi 

melanda pada pertengahan tahun 1997. Sampai dengan periode tersebut banyak 

kebijakan dikeluarkan pemerintah yang membuat perkembangan perbankan 

semakin cepat, yang dimulai dengan kebijakan "Deregulasi dan debirokratisasi" 

tanggal 01 Juni 1983 yang kemudian dilanjutkan dengan Paket 27 Oktober 1988 

(Pakto), Paket 25 Maret 1989, Paket 01 Desember 1989, Paket 29 Januari 1990 

(Pakjan) dan Paket Kebijaksanaan 28 Pebruari 1991 (Paktri). Sejalan dengan 

berkembangnya jumlah bank tersebut juga te jadi peningkatan mobilisasi dana 

dari masyarakat, selanjutnya dana tersebut disalurkan kembali dalam bentuk 

pembiayaan bagi sektor nil. Sesuai dengan perkembangan saat itu, seluruh bank 

sangat mengandalkan pendapatan bunga dari pinjaman untuk menjaga 

kelagsungan hidupnya. Karena pendapatan bunga merupakan faktor dominan 

dalam pendapatan bank, maka ekspansi kredit dari tahun ketahun mengalami 

peningkatan yang pesat. Ekspansi kredit yang sangat cepat, terutama oleh bank 

pendatang baru dengan pengawasan yang relatif longgar oleh otoritas perbankan 

( BI ),-.telah menimbulkan ekses yang tidak baik terhadap perkembangan 

perbankan itu sendiri karena banyak pemberian kredit yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku seperti azas pemberian kredit yang tidak hati-hati ( 

pn~rlential banking ), melanggar batas pemberian kredit kepada grup usaha 

(BMPK), dan lain sebagainya. Situasi dan kondisi tersebut diperparah dengan 

tidak optimalnya pengawasan bank oleh Bank Indonesia (B1). 



Sekalipun jumlah kredit semua sektor secara absolut meningkat dari tahun 

ketahun, tetapi konsentrasi kredit masih berada pada tiga sektor yaitu sektor 

usaha Jasa-jasa, Perindustrian, dan Perdagangan; sedangkan sektor 

Pertambangan, Pertmian, dan lainnya; persentasinya hanya di bawah 10 % 

Tabel 1. Posisi Kredit Rupiah dan Valas Menurut Sektor Ekonomi Tahun 
1997 s/d 2001 (milyar rupiah) 

Sumber : Bank Indonesia 2001, diolah 

Dampak krisis ekonomi dan moneter pada pertengahan tahun 1997 

mengakibatkan sejumlah bank tidak dapat beroperasi secara normal d m  malah 

ada yang ditutup oleh pemerintah terutama yang dalam operasinya tidak 

memenuhi ketentuan yang berlaku. Pada tahun 1995, jumlah bank yang 

beroperasi 240 bank dengan 5.288 kantor bank, sedangkan pada tahun 2000 



jumlah bank menjadi 166 dengan 5.409kantor bank (Bank Indonesia ,2000). 

Untuk menyelamatkan kondisi perbankan yang terpuruk, pemerintah 

menjalankan program restrukturisasi dalam rangka menyehatkan bank-bank 

yang bersangkutan. Program tersebut telah memberikan dampak positif pada 

kineja perbankan. Hal itu terlihat dari modal bank yang pada bulan Nopember 

2000 sudah positif sebesar Rp. 56.002,- milyar, sedangkan sebelumnya tercatat 

negatif sebesar Rp. 21.609,- milyar pada tahun 1999 (Bank Indonesia, 2000). 

Untuk meningkatkan kinejanya, pemerintah memberikan target yang hams 

dicapai dalam bentuk anggaran, atau yang biasa disebut Rencana Kerja 

Anggaran Perusahaan (RKAP); yang oleh pemilik maupun manajemen 

dipergunakan sebagai alat pengendalian dan penilai kinerja. 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai salah satu Bank Umum 

Milik Negara (BUMN) yang direkapitalisasi oleh pemerintah dengan dana rekap 

sebesar Rp. 29,l hiliun, diharapkan dapat diselamatkan dan memenuhi CAR 

(Capital Adequacy Ratio) adalah perbandingan antara modallekuitas dengan 

aktiva tertimbang menurut resiko, minimal yang telah ditentukan yaitu sebesar 8 

%. Dana rekap tersebut disetor oleh pemerintah dalam bentuk obligasi dalam 

dua tahap, sehingga BRI dapat beroperasi secara normal dengan NII (Net 

Interest htconle) positif yang selanjutnya dapat memberikan sumbangan laba 

kepada pemerintah untuk pembangunan. 

Disamping kondisi di atas, pemerintah perlu mengatur fokus bisnis 



masing-masing bank BUMN termasuk BRI agar tidak terjadi tumpang tindih 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kebijakan tersebut 

adalah menentukan fokus bisnis BRI untuk melayani kredit kecil, koperasi, 

menengah, dan agribisnis. Hal ini didasarkan pada pengalaman masa lalu BRI 

yang lebih sukses dibidang kredit kecil, koperasi, dan menengah. Konsekuensi 

logis perubahan fokus bisnis ini, BRI barus melepaskan kredit korporasinya ( > 

Rp. 5 miliar ) dengan outsta?zdi?zg.Rp 6 triliun kepada bank-bank yang oleh 

pemerintah telah ditetapkan fokus bisnisnya melayani kredit korporasi. Sebagai 

akibat dari kebijakan tersebut, BRI akan kehilangan pendapatan bunga dari 

kredit korporasi yang sebagian besar merupakan pe$ornling loan dengan status 

lancar. Untuk mengganti kehilangan pendapatan tersebut, BRI hams dapat 

menyalurkan kredit kepada sektor yang menjadi fokus bisnisnya sehingga 

kehilangan pendapatan bunga dapat digantikan. Dari 166 bank yang masih 

beroperasi, baik bank BUMN, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN), Bank 

Pembangunan Daerah (BPD), Bank Asing dan Bank Campuran, sebagian besar 

saat ini melayani kredit kecil, koperasi, dan menengah. Untuk dapat 

memenangkan persaingan bukanlah ha1 yang mudah sekalipun sudah punya 

pengalaman pada masa lalu, karena relokasi kredit korporasi sebesar Rp 6 triliun 

atau 14,25 % dari total kredit kepada usaha kecil pada tahun 2000 diperlukan 

adanya perubahan target anggaran yang selama ini diberlakukan. Sementara itu 

perkembangan kredit usaha kecil dari tahun ke tahun relatif kecil. Secara 



persentase tahun 2000 praktis hanya sektor ekonomi lain-lain yang mengalami 

peningkatan, sedangkan sektor lainnya mengalami penurunan sekalipun dalam 

jumlah absolut mengalami peningkatan ( tabel2 ). 

Tabel2. Posisi Kredit Usaha Kecil Rupiah dan Valas Menurut Sektor 
Ekonomi Tahun 1996 sld 2001 (milyar rupiah) 

No' 

Dari tabel 2 terlihat bahwa penyaluran kredit kecil tahun 2001 mengalami 

peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 1997, sedangkan jika dibandingkan 

dengan tahun 1998,1999, dan 2000 jumlahnya mengalami penumnan. Tentunya 

. peluang memperoleh pendapatan dari bunga kredit masih terbuka jika relokasi 

kredit korporasi tersebut dapat disalurkan dalam bentuk kredit koperasi dan 

kredit menengah, meskipun persaingan dalam penyaluran kedua jenis kredit 

tersebut juga tajam. Persaingan antar bank dalam ha1 penyaluran kredit tidak 

Total 

Sektor 
Ekonomi 

Sumber : Bank Indonesia-2001, diolah 

49.291 
100 % 

1997 

68.723 
100% 

1998 

45.571 
100 % 

1999 

37.239 
100 % 

2000 

63.116 
100% 

2001 



hanya menyangkut suku bunga dan provisi kredit, tetapi telah berkembang pada 

fasilitas penunjang dan kemudahan yang dapat disediakan bank untuk 

kepentingan peminjam. 

Untuk itu, pemulihan fungsi intemedialy perbankan melalui 

pengendalian anggaran sebagai Rencana Keja Anggaran perusahaan, 

diharapkan dapat meningkatkan kembali mobilisasi dana, merelokasi sumber 

keuangan secara efisien dan mendorong penurunan tingkat bunga sehingga 

kepercayaan masyarakat dan investor secara berangsung-angsur pulih. 

Disamping itu, perusahaan wajib memberikan penghargaan (bonus atau insentif 

) yang sesuai terhadap kineja yang dicapai, yang pada akhirnya akan kembali 

memacu pertumbuhan ekonomi. 

Secara umum, Rencana Keja Anggaran Pemsahaan, merupakan upaya 

untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengukur kineja yang diberikan 

berdasarkan kondisi yang telah ditetapkan baik oleh pemilik maupun 

manajemen perusahaan, serta digunakan sebagai alat untuk menilai kineja. 

Menurut Simamora (1999, hal. 190-191), pada dasarnya anggaran merupakan 

rencana rinci yang memperlihatkan bagaimana sumber daya diharapkan akan 

diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Oleh karena itu, anggaran 

merupakan suatu rencana finansial dan nonfinansial yang dipakai untuk 

pengelolaan sumber daya organisasi. 

Oleh karena itu, agar BRI tetap dapat bertahan dan mampu bersaing 



dengan baik, BRI hams mampu mencapai target yang dituangkan dalam 

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang tiap tahun ditetapkan secara 

nasional. Dalam mencapai RKAP tersebut, dibebankan kepada unit kerja yang 

ada dibawah Kantor Pusat, meliputi Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor 

Cabang (Kanca) BRI. Kantor Cabang sebagai unit kerja operasional BRI 

terdepan dituntut dan dipacu untuk mencapai target yang tertuang dalam RKAP 

yang telah ditetapkan Kantor Wilayah. Keberhasilan suatu Kantor Cabang dalam 

mencapai target, sangat tergantung pada beberapa kondisi antara lain ekonomi, 

sosial, politik, dan kebijakan daerah dimana Kantor Cabang tersebut beroperasi, 

serta kondisi internal Kantor Cabang itu sendiri. Dalam prakteknya ada Kanca 

yang dapat mencapai/melampaui target yang telah ditetapkan oleh Kantor 

Wilayah, tetapi ada juga yang tidak mencapainya. 

Untuk mengetahui tercapai atau tidaknya target tersebut hamslah 

dibandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP dengan 

realisasinya; dengan demikian dapat diketahui Kantor Cabang yang memberikan 

kontribusi laba dan yang tidak memberi kontribusi laba. Terhadap Kantor 

Cabang yang tidak memenuhi target dapat dilakukan pembinaan secara lebih 

intensif dan lebih dipnoritaskan, daripada Kantor Cabang yang mencapai target. 

Dalam melakukan pembinaan Kantor Cabang, baik yang mencapai target atau 

tidak, dilakukan oleh Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Cabang yang 

bersangkutan. Dengan membandingkan antara W P  dengan realisasinya, 



diharapkan akan diketahui faktor-faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan 

Kantor Cabang dalam memenuhi anggarannya; sehingga untuk kedepannya, 

anggaran yang ditetapkan dapat lebih realistis untuk dicapai. Berdasarkan 

informasi, dalam pelaksanaan Rencana Ke j a  Anggaran Perusahaan, Bank BNI 

telah mencoba menerapkan pola penyusunan Renca Keja Anggaran Perusahaan 

dengan memperhatikan masukanlinput, baik dari Kantor Wilayah maupun 

Kantor Cabangnya. Sehingga RKAP dapat menjadi lebih realistis dan lebih 

bertanggung jawab dalam upaya merealisasikannya. Masalah yang tejadi saat 

ini adalah, penyusunan RKAP yang terpusat sehingga kurang memperhatikan 

potensi daerah, dengan proses evaluasi yang hanya melihat pencapaian hasil 

akhir, sehingga Kantor Pusat tidak punya gambaran yang jelas tentang 'wajah' 

Kantor Wilayah dan Kantor Cabang binaannya. 

B. Identifikasi Masalah 

Rencana Keja Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai alat perencana, 

pengendali, sekaligus penilai kineja suatu unit usaha, mempunyai kedudukan 

yang sangat strategis untuk menjaga arah pekembangan dan pertumbuhan 

suatu unit usaha. Selama ini PT. BRI (persero) telah memanfaatkan Rencana 

Keija Anggaran Perusahaan untuk menentukan arah perkembangan usahanya. 

Dalam implementasinya, BRI saat ini menerapkan kebijakan RKAP secara 

terpusat yang ditentukan oleh Budgeting Steering Committee sebelum 



diputuskan oleh Direksi BRI, sehingga kurang memperhatikan potensi masing- 

masing wilayahldaerah. Disamping itu, dalam proses monitoring, evaluasi 

terhadap pencapaian anggaran hanya melihat hasil akhir pencapaian kineja 

dengan kebijakan satu harga (one price policy); yang tentunya bisa 

mengakibatkan penilaian menjadi tidak obyektif dan kurang efektif. 

Dengan adanya reorganisasi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), 

kegiatan bisnis BRI dikelompokkan menjadi 4 (empat) ~ t a r t e ~ i c  Business Unit 

(SBU), yaitu SBU Micro Banking, SBU Retail Ballking, SBU Medium 

Enterprise, dan SBU I~lvestme~~t Banking. Pengelompokan tersebut 

berdasarkan segmentasi pasar maupun karakteristik bisnisnya, dimaia setiap 

unit bisnis diberikan tanggung jawab dan wewenang penuh dalam mengelola 

usahanya dan menetapkan strategi bisnisnya. Dengan demikian pertanggung 

jawaban kineja setiap unit bisnis menjadi jelas. Berdasarkan kondisi tersebut, 

kebijakan RKAP secara terpusat dengan proses evaluasi satu harga untuk 

semua segmen bisnis perlu disempumakan atau diperbaiki. 

C. Rumusan Masalah 

Analisis implementasi RKAP difokuskan pada Kantor Wilayah dan 

Kantor Cabang BRI sebagai SBU Retail Banki,zg, yang merupakan fokus 

bisnis BRI paska restrukturisasi, dan mengambil tempat penelitian di Kanwil 



BRI Jakarta dengan 19 Kantor Cabang di bawah binaannya di luar Propinsi 

Banten dan Popinsi Kalbar. Hal tersebut juga memperhatikan kegiatan bisnis 

BRI yang telah dikelompokkan menjadi 4 (empat) Startegic Bzlsiness Unit 

(SBU), yaitu SBU Micro Banking, SBU Retail Banking, SBU Medittnl 

Enterprise, dan SBUInvestment Banking. 

Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada kondisi bahwa assets Kanwil 

BRI Jakarta merupakan 40 % dari total assets BRI, dan 70 % assets Kanwil 

BRI Jakarta berada di 19 Kantor Cabang BRI Jakarta. Berdasarkan tinjauan 

latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka perumusan masalah 

adalah 

Bagaimana implementasi Rencana Keja Anggaran Perusahaan BRI 

dilaksanakan selama ini. 

Apakah evaluasi RKAP untuk mengukur kineja Kantor Wilayah dan 

Kantor Cabang telah menggambarkan kondisi yang obyektiflsebenamya. 

Bagaimana formulasi implementasi Rencana Keja Anggaran Perusahaan 

yang sesuai, khususnya untuk SBURetail Banking. 

D. Tujuan 

Tujuan utama analisis Rencana Kerja dun Anggaran Perusahaan ini ialah 

untuk : 



1. Melakukan evaluasi Rencana Ke j a  Anggaran dengan 

PencapaianRealisasinya di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor 

Wilayah Jakarta. 

2. Mencari pola implementasi Rencana Kerja Anggaran yang mampu 

memperbaiki mekanisme yang sekarang berlaku sehingga lebih efektif dan 

efisien. 

3. Memberikan rekomendasi formulasi implementasi Rencana Ke j a  Anggaran 

kepada manajemen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). 

E. Manfaat 

1. Hasil analisis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi 

manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam implementasi dan 

evaluasi RKAP dimasa yang akan datang 

2. Sarana mengembangkan kemampuan pemikiran konseptual di bidang 

perbankan. 

F. Ruang Lingkup 

Mengingat RKAP secara nasional ditetapkan oleh Kantor Pusat BRI yang 

kemudian dibreakdown ke setiap Kantor Wilayah, kemudian RKAP Kantor 

Wilayah tersebut dibreahfowrl ke Kantor Cabang dibawah binaan Kantor 

Wilayah yang bersangkutan; maka sebagai tempat penelitian ini dipilih Kantor 



Wilayah B N  Jakarta yang membawahi 19 Kantor Cabang BRI, diluar Propinsi 

Banten dan Propinsi. 

Pemilihan lokasi Kantor Wilayah BRI Jakarta untuk dianalisa dilandasi 

oleh kondisi bahwa tingkat persaingan perbankan di wilayah Jakarta dan 

sekitarnya sangat tajam, perputaran keuangan secara nasional di Jakarta lebih 

besar dibanding wilayah lain, serta aset BRI (40 %) dari total 13 Kanwil BFU se 

Indonesia, mempakan yang terbesar. Disamping itu, 80 % assets Kanwil BRI 

Jakarta berada di 19 Kantor Cabang binaannya, sehingga dapat mewakili, 

dengan ruang lingkup penelitian adalah : 

1. Penelitian difokuskan pada analisa implementasi RKAP pada Kanwil dan 

Kanca BFU Jakarta sebagai SBURetail Ba~zking yang meliputi giro, deposito, 

tabungan, dan pinjaman, serta labalrugi dalam rupiah. 

2. Hasil analisa ditujukan untuk jangka panjang, sehingga kondisi sosial dan 

politik yang mempengamhi perbankan tidak termasuk dalam analisa ini. 

3. Hasil analisa bempa rekomendasi altematif implementasi RKAP kepada 

manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). 




