
I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Memasuki semester kedua tahun 1997, kondisi perekonomian Indonesia 

mengalami p e n m a n  seiring dengan gejolak nilai tukar mata uang yang semakin 

tajam. Sebagai akibatnya, aliran modal luar negeri yang beberapa tahun 

meningkat pesat, secara mendadak mengalami arus balik sehingga kondisi sektor 

keuangan menjadi semakin kacau. Rentannya sektor keuangan, khususnya 

perbankan, sebagaimana dikemukakan oleh Miranda Gultom (1998) adalah 

karena : (1) Adanya jaminan terselubung (implieif guarantee) dari bank sentral 

atas kelangsungan hidup suatu bank, telah menimbulkan m o d  hazard pengelola 

dan pemilik bank. (2) Kurang efektifnya sistem pengawasan oleh bank sentral 

telah mendorong perbankan mengabaikan prinsip kehati-hatian. (3) Besarnya 

kredit dan adanya jaminan dari bank telah memperbesar resiko kernacetan kredit. 

(4) Relatif lemahnya kemampuan manajerial bank menurunkan kuaiitas aset 

produktif dan meningkatkan resiko. (5) Kurang transparannya informasi mengenai 

kondisi p6rbankan telah memperlemah upaya kontrol sosial dan disiplin pasar. 

Dengan faktor-faktor diatas, serta memburuknya kondisi perekonomian 

secara makro, maka bank-bank yang tidak sehat harus reia untuk mundur dari 

bisnisnya Tidak kurang dari 54 bank swasta nasional yang telah insolvent 

dicabut izin usahanya, disamping penghentian operasi terhadap 7 bank, yang 

semuanya merupkan agenda utama dari kesepatan pemerintah dengan IMF. 

Ditutupnya beberapa bank tersebut, memberikan dampak kepada para nasabah 

untuk lebih berhati-hati dalam memilih bank, sebagai akibatnya, maka bank-bank 
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milik pemerintah memililci kesempatan yang lebih besar dalam menghimpun dana 

karena adanya jaminan kepemilikan dari pemerintah. 

Dalam kaitannya dengan usaha pemulihan perekonomian nasional, maka 

untuk mendukung beberapa paket IMF serta mengendalikan laju inflmi, Bank 

Indonesia telah menetapkan tingkat suku bunga SBI yang cukup tinggi dalam satu 

tahun terakhir ini (Mirancia Gultom, 1998). Sebagai konsehensi dari suku bunga 

SBI yang tinggi, maka suku bunga simpanan di bank-bank secara otomatis &an 

naik juga Bila ha1 ini dikaitkan dengan membanjirnya simpanan di bank 

pemerintah, maka merupakan beban yang cukup besar ddam menanggung bunga 

tersebut mengingat sektor kredit belum sepenuhnya siap untuk dibiayai. 

Merupakan dilema bagi bank - bank pemerintah, dimana kebutuhan dana untuk 

operasional semakin meningkat namun biaya untuk menghimpun dana (cost of 

f i r 4  semakin tinggi. 

Dari kondisi tersebut, bank-bank pemerintah barus lebih pandai &lam 

mengerahkan dana. Portofolio simpanan harus baik sehingga beban untuk 

menanggung biaya dana menjadi lebih ringan. Untuk itu, usaha menghimpun dana 

dengan meminimumkan cost of jimd menjadi alternatif terbaik yang hams 

dike rjakan. 

Cek Perjalanan Bank Rakyat Indonesia (CEPEBRI) adaiah salah satu 

produk dari Bank Rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu alternatif &lam 

menghimpun dana dengan biaya minimal atau bahkan &pat dikakdcan tanpa cost 

ofjimd serta tidak adanya batas waktu dalam pencairannya (bila dibandingkan 

dengan deposit0 be rjangka yang mempunyai jangka waktu tertentu). 
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CEPEBRI pada dasarnya adalah sebuah swat berharga yang diterbitkan 

dalam nilai rupiah yang prinsip kerjanya menyerupai dengan Traveler Check 

(TC). Ciri utama CEPEBRI yang membedakan dengan cek pe jalanan lain adalah 

dalam sistem pembeliannya yang memiliki dua cara yaitu dengan 

menandatangani atan tidak menandatangani bilyet CEPEBRI. Bila pada saat 

pembeliannya tidak dilakukan penanda tanganan yang pertama oleh pembeli, 

maka CEPEBRI tersebut seolah-olah menyerupai uang tunai sehingga dapat 

dipindah tangankan atau dapat juga dipergunakan sebagai vaucher. Namun 

apabila dalam pembelian dilakukan penanda tan&an yang pertama oleh pembeli, 

maka CEPEBRI t aebu t  tidak dapat dipindah tangankan. Keuntungan bagi para 

pemakai CEPEBRI adalah ; (1) Aman, karena dengan menggunakan CEPEBRI 

dan mendantanganinya saat pembelian, maka apabila hilang dapat diganti dengan 

uang tunai (2) Dapat digunakan untuk berbelanja sebagai layaknya uang tunai (3) 

Saat ini CEPEBRI sudah dapat dikliringkan dalam lembaga kliring, sehingga 

pencairannya tidak dibatasi hanya di BRI saja. (4) Dapat digunakan sebagai 

hadiah untuk seseorang, kerabat atau rekanan bisnis (5) Membantu masyarakat 

yang mobilitasnya tingga dalam membawa uang, mengingat CEPEBRI juga 

dicetak dalam nilai p e d a n  (denominmi) sampai dengan Rp. 10.000.000,- &lam 

satu lembar. 

Bila dilihat dari perkembangan penjualan CEPEBRI, yang masih 

merupakan produk baru bagi BRI (bila dibandingkan dengan produk BRI yang 

lain), yang diluncurkan pada tahun 1991, maka hasil yang dicapai cukup 

mengembirakan. Hal tersebut mengingat perkembangan penjualan CEPEBRI 

sampai dengan tahun 1994 telah melebihi dan' target yang ditetapkan. 
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Untuk mengetahui penjualan CEPEBRI selama enam tahun terakhir dapat 

dilihat dalam Tabel 1 sebagai berikut : 

Tabel 1 . Perkembangan Penjualan dan Pencairan Cek Pedalanan Bank 
Rakyat Indonesia secara Nasional periode 1991 - 1996. (dalam 
Milyar Rupiah) 

Sumber : Bulletin BRI 1997 

Dari kondisi penjualan tersebut, manfaat yang diperoleh dari BRI adalah 

adanya pengendapan dana dengan biaya dana (cost of fun4 yang sangat kecil, 

sehingga dapat dipergunakan untuk kegiatan perbankan yang lain serta 

memperbaiki portofolio simpanan bank. 

Kondisi penjualan yang berflruMuasi tersebut relatif sama disetiap kantor 

wilayah dan kantor cabang khusus dalam setiap tahunnya. Dalam Tabel 2 berikut - 
ini dapat disampaikan kondisi penjualan CEPEBRI di Kantor Cabang Khusus, 

Jakarta. 

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



Tabel2. Perkembangan Penjua1an Cek Pedalanan Bank Rakyat 
Indonesia di Kantor Cabang Khusus Jakarta periode I991 - 
1997. (dalam Mi1yar Rupiah) 

Bulletin EM 1997 
*) : Data Pencalr8n CEPEBRI belum dapa! ditampilkan karena rnasalah 
administrasi di BRI KCK 

Secara grafis, kondisi penjualan CEPEBRI di BRI Kantor Cabang Kbusus 

tersebut diapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut : 

Kantor Cab= Khusus Jakarta 

Dan tabel dan gambar diatas, nampak bahwa perkembangan CEPEBRI, 

yang merupakan produk unggulan dalam menghimpun dana BRI dengan biaya 
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dana minimum, telah mengalami gejala penurunan penjualan pada akhir - akhir 

ini dimana pada tahun sebelumnya telah menunjukan peningkatan yang cukup 

besar. 

Dilain pihak, walaupun penjualannya dapat dikatakan besar untuk ukuran 

produk yang baru berumur tujuh tahun (ralatif baru dibandingkan dengan produk 

BRI yang lain), namun pihak manajemen Bank Rakyat Indonesia menyadari 

bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengenal produk CEPEBRI. 

Bahkan terhadap beberapa iklan CEPEBRI yang dipasang di pinggir jalan, 

masyarakat masih belum mengetahui produk yang dipasarkan tetsebut. 

Selama ini Bank Rakyat Indonesia telah mempergunakan berbagai strategi 

pemasaran antara lain : penampilan produk CEPEBRI yang telah mengalami 

berbagai penyesuaian untuk dapat mengikuti perubahan selera konsumen, 

penambahan nilai nominal CEPEBRI, upaya agar CEPEBRI dapat di-kliring-kan, 

ke rja sama dengan berbagai biro perjalanan, sponsor beberapa kegiatan olah raga, 

iklan di Televisi dan media lain 

Berdasarkan gambatan perkembangan penjualan CEBEBRI, yang 

merupakan produk cek perjalanan pertama di Indonesia tersebut, dan berbagai 

strategi yang telah diterapkan pihak perusahaan, maka sangat menarik untuk 

mengkaji bagaimana alternatif strategi pemasaran CEPEBRI yang dapat dilakukan 

PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus agar dapat meningkatkan 

penjualan melalui keunggulan dalam persaingan dengan memposisikan produk 

secara tepat di masyarakat serta mampu menangkap peluang pasar dan 

menghadapi tantangan. 
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B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Sebagai identifikasi perrnalahan dalam geladikarya ini adalah : 

1. Biaya dalam menghimpun dana perbankan (cost of fund) yang tinggi 

menghamkan bank harus mencari alternatif produk untuk menghimpun dana 

dengan biaya minimum. 

2. CEPEBRI sebagai salah satu solusi dalam menghimpun dana dengan cost of 

fund minimum, telah menunjukkan perkembangan yang berarti dalam awal 

peluncurannya, namun akhir-akhir ini menunjukkan penurunan dalam 

penjualannya. 

C. RUMUSAN MASALAH 

Agar dapat memberikan rekomendasi strategi yang tepat maka perlu 

dirumuskan permasalahnya sebagai berikut : 

I. Bagaimana meningkatkan kinerja CEPEBRI 

2. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan dalam mempergunakan 

CEPEBRI 

3. Apa yang menyebabkan penjualan CEPEBRI mengalami penurunan 

4. Bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan kineja 

CEPEBRI 
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D. TUJUAN DAN KEGUNAAN 

Pel- geladikarya bertujuan untuk : 

1. Melakukan pengkajian terhadap strategi pemasaran CEPEBRI yang dilakukan 

oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penjualan 

CEPEBRI 

3. Mengembangkan strategi pemasaran CEPEBRI yang &pat meningkatkan 

pangsa pasar perolehan dam. 

Dengan melaksanakan geladikarya-ini, diharapkan &pat bermanfaat bagi 

manajemen pmsahm dengan diberikannya altematif strategi pemasaran Cek 

Pe rjalanan Bank Rakyat Indonesia. Dan juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk 

berlatih dalam menganalisis dan mengambil kebijakan strategi pemasaran dana 

perbankan. 

E. RUANGLINGKUP 

Geladikarya ini dibatasi hanya pada strategi pemasaran CEPEBRI yang 

dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus. Dan hasil 

kajiannya hanya sampai pada tahap memberikan rekomendasi altematif strategi, 

sedangkan impiementasinya diserahkan sepenuhnya kepada manajemen PT Bank 

Rakyat Indonesia. 
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