
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Krisis ekonomi yang dipicu dengan gejolak nilai tukar sejak Juli 1997 

berdarnpak luas terhadap perekonomian nasional. Selama semester 1111997 dan 

tahun 1998, semua indikator ekonomi makro mengalami penurunan (signi@canl 

deterioration). Krisis ekonomi tersebut ternyata telah mengakibatkan terjadinya 

krisis multi dimensi yang amat luas, seperti bidang sosial, politik, hukum, 

keamanan dan ketertiban umum. 

Akibat krisis ekonomi tersebut, indikator makro ekonomi tahun 1998 

mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana 

data Badan Pusat Statistik, seperti pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi 

15,0%, tingkat inflasi mencapai 78,0%, jumlah pengangguran dan penduduk 

miskin meningkat + 17 juta akibat banyaknya perusahaan yang mengurangi 

bahkan menghentikan produksinya, realisasi investasi mengalami penurunan 

sebesar 66,0% dan kinerja ekspor mengalami penurunan 7,0%. 

Sementara itu, kinerja sektor riel terus mengalami penurunan terutama 

karena terjadinya peningkatan biaya impor bahan baku, pembayaran hutang 

yang jatuh tempo dan ketatnya kredit perbankan. Di sektor perdagangan 

internasional, terjadi defisit neraca perdagangan sehingga memberikan tekanan 

terhadap melemahnya nilai tukar, di samping karena menurunnya kepercayaan 

investor asing. Hal ini tercermin dari tingginya arus modal keluar (capital 

Jlight), baik dalam rangka pembayaran hutang luar negeri yang jatuh tempo 

maupun untuk tujuan spekulatif. Sedangkan di sektor perbankan yang 



mengalami kesulitan likuiditas, Bank Indonesia menjalankan fungsinya sebagai 

the lender of the last resort dengan mengucurkan Bantuan Likuiditas Bank 

Indonesia (BLBI) kepada 54 Bank Umum Swasta Nasional sebesar Rp 164,5 

triliun sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan. Kebijakan Bank Indonesia 

mengucurkan BLBI tersebut, temyata tidak mampu mengatasi krisis perbankan 

di Indonesia dan ha1 tersebut terutama karena nilai tukar rupiah terus 

mengalami penurunan dan diindikasikan terjadinya penyalahgunaan BLBI oleh 

para bankir. Krisis perbankan terus berlanjut, sehingga non perfomng assets 

dan kewajiban bank dalam valuta asing meningkat dan profitabilitas menurun 

drastis. 

Dengan situasi perbankan yang semakin parah tersebut, Pemerintah 

menempuh kebijakan simultan dalam melakukan restmkturisasi industri 

perbankan nasional, dengan tujuan utarna yang dititikberatkan kepada upaya 

pemulihan kepercayaan terhadap perbankan nasional. Selain kebijakan uang 

ketat (tight money policy), Pemerintah pada bulan November 1997 melikuidasi 

16 bank swasta dan pada bulan Maret 1999 menetapkan 38 Bank Beku Operasi 

(BBO) dan 7 Bank Take Over (BTO) untuk selanjutnya ditangani oleh Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan 23 bank dilakukan rekapitalisasi. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 1998 tentang 

Program Rekapitalisasi Bank Umum, rekapitalisasi perbankan dimaksudkan 

untuk mempercepat pemulihan ekonomi sebagai dampak dari krisis moneter 

yang menimpa Indonesia mulai pertengahan tahun 1997. Rekapitalisasi atau 

penambahan modal dilakukan terhadap Bank-bank yang memiliki rasio 

kecukupan modal kurang dari yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia sebesar 



4,0% sampai dengan akhir Desember 1998 dan menjadi 8% pada akhir tahun 

2001, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 

31/146/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998. Penetapan syarat rasio 

kecukupan modal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan prudential banking 

practice yang seragam bagi industri perbankan, temtama bagi negara-negara 

yang menjadi anggota Bank for International Settlement (BIS)). 

Pelaksanaan program rekapitalisasi terhadap Bank-bank BUMN 

didasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur 

Bank Indonesia Nomor : 389/KMK.017/1999 dan Nomor : l/lO/KEP/GBI 

tangal 29 Juli 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum 

Milik Negara. Sumber dana tambahan modal tersebut berasal dari penerbitan 

Obligasi Pemerintah, dengan mekanisme penyetoran adalah obligasi yang 

diterbitkan oleh Pemerintah dibeli secara tunai oleh Bank Indonesia. Jumlah 

tunai tersebut disetorkan kepada Bank-bank BUMN peserta program 

rekapitalisasi sebagai Tambahan Penyertaan Modal Negara. Selanjutnya, Bank- 

bank BUMN peserta program rekapitalisasi menggunakan seluruh setoran tunai 

tersebut untuk membeli seluruh Obligasi Pemerintah yang telah dibeli oleh 

Bank Indonesia, sehingga menambah jumlah surat berharga pada sisi aktiva 

Bank-bank BUMN peserta program rekapitalisasi. 

Jumlah Obligasi Pemerintah yang diterbitkan Pemerintah dalam rangka 

program rekapitalisasi perbankan adalah sebesar Rp 425,7 triliun dan dari 

jumlah tersebut sebesar Rp 277,9 triliun atau 65,3% diberikan kepada 4 (empat) 

Bank B W ,  yang terdiri dari Bank Mandiri (Persero) sebesar Rp 173,931 



~emerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dengan Direksi dan 

Komisbis Cakupan materi Business Plan secara garis besar meliputi semua 

aspek bperasional bank yang bersangkutan dan secara hantitatif tergambarkan 

pula tdrget-target keuangan tahun 2001 s/d 2003. 

Dari ke - 4 Bank BUMN peserta program rekapitalisasi, PT Bank 

N e g d  Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
I 
I 

triliun, 

sebesd 

Bank BNI (Persero) Tbk sebesar Rp 61,157 triliun, Bank BRI (Persero) 

Rp 29,064 triliun dan Bank BTN (Persero) sebesar Rp 13,844 trilun. 

Sejalan dengan dilakukannya penambahan modal terhadap Bank-bank 

i i karakteristik yang hampir sama ditinjau dari cakupan materi secara 

memi/ 
garis besar atas Business Plan. Berbeda dengan Business Plan PT Bank 

Mandjri (Persero) yang lebih difokuskan pada upaya-upaya penyatuan 4 

(empdt) legacy bank pasca merger ke dalam PT Bank Mandiri (Persem), 

B u d ,  setiap bank diwajibkan membuat Business Plan periode tahun 2001 sid 

sedangkan 

pada 

2003 

Business Plan PT Bank Tabungan Negara (Persero) lebih diarahkan 

upaya-upaya fokus business perumahan dan yang berhubungan dengan 

yang menjadi pedoman bank dalam melakukan restrukturisasi operasional 

indus\ri perumahan (properti). Dalarn kaitan ini, penulis sangat tertarik 

m e l d k a n  analisis kinerja relevansinya dengan Business Plan dalam rangka 

progr? rekapitalisasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank 

Raky Indonesia (Persero). 

dan Business Plan tersebut menjadi lampiran Kontrak Manajemen antara 



Mengingat pencapaian kinerja Business Plan bukan merupakan bagian 

dari laporan yang dipublikasikan oleh manajemen bank, maka dalam penulisan 

ini kami menggunakan initial Bank "ABC" dan Bank "XYZ". 

1.2. Perumusan Masalah 

Dalarn rangka untuk mengetahui keberhasilan program rekapitalisasi 

Bank "ABC" dan Bank "XYZ" (tahun 2001 dan 2002) sebagaimana terdapat 

Business Plan yang menjadi lampiran Kontrak Manajemen antara Pemerintah 

yang diwakili oleh Menteri Keuangan dengan Direksi dan Komisaris bank yang 

bersangkutan, maka realisasi tahun 2001 dan 2002 perlu dilakukan evaluasi 

dengan ukuran atau rasio yang dihitung berdasarkan realisasi laporan keuangan 

(neraca dan laba/rugi). Selanjutnya perlu ditetapkan pula bagaimana dengan 

evaluasi atas target-target dalam Business Plan tahun 2003. dikaitkan dengan 

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2003 masing-masing bank 

yang disahkan oleh Kementerian BUM' selaku Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS).. 

Setelah diperoleh rasio atau ukuran kinerja tahun 2001 dan 2002, 

selanjutnya perlu ditetapkan bagaimana menilai keberhasilan pelaksanaan 

program rekapitalisasi tahun 2001 dan 2002. Demikian juga halnya dengan 

target-target Business Plan tahun 2003, bagaimana menilai target-target 

tersebut apabila telah diperoleh ukuran atau rasio yang terdapat dalam Rencana 

Ke j a  dan Anggaran Perusahaan tahun 2003. 

Khusus untuk evaluasi target-target dalam Business Plan tahun 2003 

yang dikaitkan dengan target-target dalam Rencana Kerja dan Anggaran 



Perusahaan tahun 2003, apakah dapat menghasilkan suatu rekomendasi yang 

nyata bagi Pemerintah yang diwakili oleh Departemen Keuangan. 

1.3. Pembatasan Masalah 

Mengingat target-target Business Plan yang merupakan lampiran 

kontrak menajemen antara Pemerintah dengan Komisaris dan Direksi bank 

yang bersangkutan berisi target-target kualitatif dan kuantitatif, maka ukuran 

penilaian yang digunakan dalarn menghitung kinerja bank adalah rasio yang 

lazim digunakan dalam industri perbankan. Apabila rasio-rasio yang diukur 

digunakan dalam menghitung tingkat kesehatan bank, maka rumusan yang 

dipakai adalah sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Bank 

Indonesia. 

Ukuran kinerja berupa rasio-rasio terukur yang diperoleh dari 

perhitungan berdasarkan laporan keuangan tahun 2001 dan 2002, Rencana 

K e j a  dan Anggaran Perusahaan tahun 2003 dan target dalam Business Plan 

tahun 2001 sld 2003 terdiri dari Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Loan 

to Deposit Ratio (LDR), Cost Eficiency Ratio (CER), Profit Margin (PM), Net 

Interest Margin (NIM) dan Asset Utilization (AU). 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dapat diuraikan menjadi 3 (tiga), sebagai berikut : 



a. Menganalisis kinerja Bank "ABC" dan Bank "XYZ" tahun 2001 dan 2002 

melalui perhitungan rasio-rasio terukur dan membandingkannya dengan 

rasio-rasio dalam Business Plan. 

b. Menganalisis rasio-rasio terukur Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 

tahun 2003 dan membandingkannya dengan rasio-rasio dalarn Business 

Plan tahun 2003. 

c. Menyusun altematif rekomendasi penyesuaian target rasio-rasio dalam 

Business Plan tahun 2003 Bank "ABC" dan Bank "XYZ" kepada 

Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

a. Memberikan bukti keberhasilan restrukturisasi yang dilakukan oleh bank 

melalui perhitungan rasio-rasio terukur yang terdapat dalam Business Plan 

setelah mengikuti program rekapitalisasi. 

b. Memberikan masukan atau rekomendasi konstruktif kepada Pemerintah 

yang diwakili Menteri Keuangan mengenai penyesuaian target rasio-rasio 

dalam Business Plan tahun 2003. 

c. Memberikan informasi tambahan yang mendalam tentang pelaksanaan 

program rekapitalisasi Bank-bank BUMN dan sebagai referensi bagi 

peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik sejenis. 




