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Setelah mengalami krisis perbankan yang cukup hebat, maka pada awal 
tahun 2000 kinerja perbankan nasional mulai menunjukkan perkembangan ke 
arah perbaikan, meskipun masih belum berhasil menjalankan b g s i  utamanya 
sebagai lembaga intemediasi dana. Kondisi ini tercermin dari besarnya kelebihan 
dana yang dimiliki perbankan dalam satu sisi sementara dalam satu sisi lainnya 
penyaluran kredit kepada dunia usaha sangat terbatas. Sejalan dengan lcondisi 
tersebut, peranan transaksi foreign exchange menunjukkan peningkatan yang 
cukup signifikan khususnya dalam kontribusinya terhadap pendapatan operasional 
lainnya. Sehingga untuk masa yang akan datang, ketergantungan perbankan 
terhadap penerimaan bunga akan beralih kepada penerimaan non bunga dimana 
penerimaan non bunga ini diantaranya berasal dari transaksiforeign exchange dan 
untuk meningkatkan penerimaan non bunga yang berasal dari transaksi foreign 
exchange diperlukan strategi yang sesuai. 

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang selanjutnya disebut Bank 
BNI saat ini merupakan satu-satunya Bank pemerintah yang tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan Surabaya sejak tanggal 25 November 1996. Komposisi 
lcepemilikan sahamnya di tangan pemerintah adalah sebesar 99.12 % dan publik 
sebesar 0.88 % (Domestik 0.76 % dan Asing 0.12 %). Bank BNI berdiri pada 
tanggal 5 Juli 1946 dan saat ini memiliki 685 Cabang Domestik, 6 cabang Luar 
Negeri dan 10 Kantor Cabang Syariah dengan jumlah pegawai kurang lebih 
13.483 orang. Ada enam lini bisnis yang saat ini dimiliki Bank BNI yaitu 1) 
Perbankan Korporasi. 2) Perbankan Ritel. 3) Perbankan Intemasional. 4) Bisnis 
Tresuri. 5) Bisnis Perusahaan Anak. dan 6) Perbankan Syariah. 

Hingga saat ini transaksi foreign exchange yang dilakukan oleh Divisi 
Tresuri Bank BNI belum terlaksana secara optimal karena strategi yang ada saat 
ini belum dapat memenuhi kebutuhan nasabah diantaranya adalah kurang 
bersaingnya harga jual beli yang ditawarkan terhadap nasabah dibandingkan 
dengan para pesaing yaitu bank serta lembaga keuangan lainnya serta belum 
adanya tenaga pemasar khusus yang menangani aktivitas pemasaran khusus 
produk-prdouk dari Tresuri. 

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengkaji strategi transaksi foreign 
exchange yang dilakukan oleh Bank BNI saat ini. 2) Mengidentifikasikan faktor- 
faktor lingkungan (baik internal maupun ekstemal) yang dapat mempengaruhi 
keberhasilan transaksi foreign exchange di Bank BNI. 3) Membuat formulasi 
strategi pengembangan transaksi foreign exchange yang dapat dilakukan oleh 
Bank BNI agar dapat bersaing dengan bank serta lembaga keuangan lainnya. 

Metodologi yang digunakan adalah dengan membuat matriks EFE 
(External Factor Evaluation) yang terdiri dari Kekuatan (Strong) dan Kelemahan 
(Weakness) dan matriks IFE (Internal Factor Evaluation) yang terdiri dari 



Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threat). Selajutnya untuk mengetahui 
kondisi dari Bank BNl dalam melakukan transaksi foreign exchange 
dibandingkan dengan pesaingnya maka dibuatlah matriks Intemal - Ekstemal. 

Adapun untuk mendapatkan formulasi strategi yang sesuai, maka 
dibuatlah strategi berdasarkan matriks TOWS yaitu : 1 )  Strategi SO, strategi yang 
menggunakan kekuatan intemal perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari 
peluang-peluang yang ada. 2) Strategi WO, strategi yang meminimalkan 
kelemahan untuk memanfaatkan peluang. 3) Strategi ST, strategi yang 
menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. 4)  Strategi WT, strategi yang 
meminimalkan kelemahan dengan menghindari ancaman. 

Berdasarkan perhitungan dari matriks EFE dan IFE, maka diperoleh skor 
untuk EFE adalah sebesar 2.74 dan sedangkan skor untuk IFE adalah 2.66. Ini 
berarti bahwa kondisi ekstemal dan intemal Bank BNI berada pada posisi rata- 
rata. Dengan mempergunakan skor tersebut dibuatlah matriks Internal - Ekstemal 
yaitu merupakan posisi pertemuan antara skor EFE dan WE. Dan hasil tersebut 
diperoleh kesimpulan bahwa transaksi foreign exchange yang dilakukan oleh 
Bank BNI pada saat ini berada pada kondisi hold and maintain, yang berarti 
bahwa transaksi ini masih dapat dikembangkan lagi dengan melakukan market 
penetration dan product development yaitu dengan melakukan beberapa strategi : 
1) Mengidentifikasikan kebutuhan nasabah akan produk-produk Tresuri. 2) 
Bekerjasama dengan unit terkait untuk memasarkan dan mengembangkan produk- 
produk yang dibutuhkan oleh nasabah. 

Selanjutnya dengan menggunakan analisis TOWS, diciptakan beberapa 
strategi yang sesuai dengan kondisi yang ada yaitu 1 )  Strategi SO : Melakukan 
penetrasi pasar dan pengembangan produk dengan memanfaatkan jaringan cabang 
yang tersebar luas. Disamping itu dapat juga memanfaatkan kebijakan otonomi 
daerah dengan melakukan lmjungan untuk mengetahui kebutuhan nasabah. 2) 
Strategi ST : Mengupayakan pengadaan teknologi informasi untuk mendukung 
produk-produk yang ada serta produk-produk baru. Teknologi ini harus 
terintegrasi dari front, middle dan back office dengan kriteria on line, real time, 
aman dan dengan biaya terjangkau. 3) Strategi WO : Melakukan pengembangan 
sumber daya manusia (Dealer) agar selain melakukan transaksi juga dapat 
memasarkan produk-produk tresuri. Pengembangan tersebut dapat berupa 
pelatihan, workshop, seminar maupun job training yang berkaitan dengan produk- 
produk tresuri. 4)  Strategi WT : Menciptakan harga yang bersaing dengan bank 
maupun lembaga keuangan lain. 

Untuk menyusun formulasi strateginya, dapat dibagi berdasarkan jangka 
waktunya yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek dapat 
dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1 )  Menerapkan strategi kebijakan 
harga yang bersaing dengan harga pesaing dan ini dapat diterapkan apabila 
penentuan kurs jual beli didasarkan pada harga jnal beli yang terjadi di pasar 
kemudian Bank BNI hanya mengambil fee untuk setiap transaksinya. 2) Secara 
terus menerus meningkatkan program pengembangan sumber daya manusia 
(Dealer) diantaranya dengan mengirim para Dealer untuk mengikuti job training 
di cabang luar negeri atau bank-bank lain serta seminar baik di dalam maupun 
luar negeri. 3). Mengadakan program-program promosi yang dapat meningkatkan 
transaksi dengan melakukan kerjasama bersama-sarna unit terkait. Sedangkan 



untuk program jangka panjang, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah 1) 
Memantau perkembangan teknologi, jenis produk-produk Tresuri, kebutuhan dan 
kecenderungan perilaku nasabah serta persaingan dalam industri perbankan. 2) 
Terus menerus melakukan pengembangan produk-produk Tresuri agar produk- 
produk yang ada tidak ketinggalan jaman, sehingga masih menarik bagi nasabah 
untuk melakukan transaksi. 3) Melakukan kerjasama yang baik dengan unit-unit 
terkait sehingga dapat menciptakan sinergi dalam menghadapi pesaing-pesaing 
yang ada maupun pesaing yang akan muncul. 4) Melakukan ekspansi ke daerah 
yang sedang berkembang dan berpotensi untuk melakukan transaksi foreign 
exchange dalam memperluas jaringan pemasaran. 

Agar formulasi strategi jangka pendek maupun jangka panjang dapat 
diterapkan maka hams dilakukan perubahan paradigma pada transaksi foreign 
exchange yang dilakukan oleh Bank BNI bahwa keuntungan transaksi tidak hanya 
dilihat dari seberapa besar profit yang diperoleh dari besamya spread yang 
diberikan nasabah, tetapi dengan harga yang kompetitif diharapkan akan lebih 
menarik bagi nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank BNI sehingga 
dapat meningkatkan keuntungan secara kumulatif. Dengan demikian spread kurs 
jual beli agar diperkecil dan disesuaikan dengan fluktuasi kurs di pasar pada saat 
itu, sehingga informasi dapat di up date secara tepat waktu atau dalam periode 
tertentu. 
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