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Perbankan rnemiliki fungsi yang arnat strategis dan berperan penting 

dalam pembangunan ekonomi. Begitu peniimgirya peian in! inemghaiuskan 

perbankan dikelola dengan baik, transparan dan professional. 

Ganyak cara dati slraiegi yang dirurnuskan untuk mengelola sebuah bank 

menjadi bank professiona! dan pada akhirnya menghasilkan profit. Salah sata 

strategi yang perlu dirurnuskan dengtin cemat, efisien &an iepat glina adaiah 

bagaimana cara rnengelola "rnerek". 

Bank B l i i  sebagai sebuah bank yang telah go public, tentunya memiliki 

concern yang lebih, dalam rnemberikan data dan informasi secara akurat dan 

transparan, sehingga perumusan cara dan strategi yang tepat mutiak dimiliki. 

Dengan strategi merek yang tepat, Bank BNI diharapkan dapat tetap eksis, 

memiliki keunggulan dalarn persaingan dan rnenjadi pilar yang kokoh dalam 

pernbangunan perekonornian di Indonesia. Mernperhatikan fungsinya yang 

dernikian penting, analisa penyusunan strategi yang ada perlu dikaji secara 

komprehensif. 

Rurnusan masalah dalarn kajian ini adalah (1) Sampai sejauh mana 

irnplernentasi dapat sesuai dengan strategi yang diterapkan (Faktor-faktor 

strategis apa yang harus diperhatikan dalam membentuk branding bagi Bank 

BNI ; (2) Bagaimana pengukuran ketepatan irnplernentasi dengan strategi 

branding di Bank BNI ; serta (3) Pengaruh peningkatan image positif atau 

persepsi apa yang diharapkan timbul mengenai Bank BNI di benak 

masyarakaffkonsumen dikaitkan dengan strategi branding yang telah ditetapkan. 

Dengan dernikian tujuan dari kajian ini adalah (1) Mengkaji gap antara 

strategi pengembangan rnerek Bank BNI dan lmplernentasinya; (2) Menganalisis 

faktor-faktor lingkungan baik internal maupun eksternal yang berpengaruh 

terhadap keberhasilan strategi branding di Bank BNI; (3) Mengetahui 

peningkatan citra Bank BNI terhadap keberhasilan stratetgi branding yang ada di 



Bank BNI ; serta (4) Mernbuat dan rnerekornendasikan strategi alternatif 

irnplernentasi strategi pengembangan rnerek yang sesuai dengan posisi strategis 

yang dirniliki Bank BNI. 

Kajian ini (pengarnbilan data) dilakukan dengan pendekatan in depth 

interview, studi rnetafora dan sulvei selarna 2 (dua) bulan dengan lokasi di 

Jakarta yang terbagi dalarn Kantor Pusat dan 2 Kantor Wilayah Bank BNI yang 

selain rneliputi seluruh cabang di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi juga 

sebagian kota di Kalimantan. Data dan informasi yang berhasil dikurnpulkan 

rneliputi data primer dan sekunder. Data primer dikurnpulkan rnelalui wawancara 

dan diskusi dengan pakar, pejabat di Bank BNI khususnya yang terkait dengan 

komunikasi, Key Person perurnusan strategi rnerek Bank BNI, kuesioner, Studi 

Metafora yaitu sebuah studi yang digunakan untuk rnernperoleh persepsi rnelalui 

garnbar, serta pengarnatan secara langsung. Pakar yang rnenjadi nara surnber 

ditentukan langsung (purposive sampling) berdasarkan kepakaran, pengalarnan 

praktis dan pengalaman kajian. Data sekunder dikurnpulkan rnelalui kajian 

pustaka dari beberapa pakar, blue print strategi rnerek Bank BNI dan penelitian 

sejenis rnengenai strategi merek. Analisa yang dilakukan adalah analisa 

rnenggunakan analisis Internal Factor dan External Factor dan analisa 

penggunaan studi Metafora. 

Hasil analisis dengan rnenggunakan rnetode in depth interview, studi 

metafora dan survey terhadap internal dan eksternal, banyak produk dan jasa 

Bank BNI belurn rnerniliki brand atau masih rnenggunakan nama generik, 

beberapa produk dari Bank BNI belurn memiliki goals, objective dan positioning 

yang jelas atau bahkan belum ada, penentuan target market terlalu luas, 

kegiatan kornunikasi kurang agresif dibandingkan dengan pesaing, pesan yang 

disarnpaikan dalarn berkornunikasi kurang rnenonjolkan nilai lebih dari Bank BNI, 

teknologi yang rnasih tertinggal, terutama dari segi fitur ATM dan on-line system, 

secara umurn, citra Bank BNI sebagai corporate brand rnasih lernah, program 

kornunikasi yang dilakukan oleh Bank BNI, belum terintegrasi dengan baik. 

Pada atribut corporate employee product, Bank BNI sudah 

rnernperlihatkan usaha yang baik, dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya 
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ialah ; apresiasi terhadap karyawan rnelalui sistirn reward, peduli terhadap 

keluarga karyawan, pengembangan karyawan dilakukan dengan rnernberi 

training atau beasiswa. 

Membangun corporate brand tidak terlepas dari rnenjaga citra positif 

mengenai produk-produknya. Aspek-aspek yang diarnati oleh konsurnen atau 

external audience sehubungan dengan atribut ini adalah penyebaran lokasi dan 

pelayanan yang diberikan. Kelemahannya adalah pelayanan yang diberikan 

rnasih jauh dari harapan konsurnen, seperti antrian yang panjang dan rnesin 

ATM yang sering tidak berfungsi. Kelernahan-kelernahan ini tersimpan di dalarn 

benak konsurnen, sehingga persepsi mereka tentang BNI rnenjadi negatif. 

Aspek-aspek yang diarnati oleh konsurnen atau external audience sehubungdn 

dengan atribut ini adalah courtesy dan kornpetensi karyawan. Courtesy 

rnerupakan sesuatu yang dapat terlihat jelas dan selalu diharapkan oleh 

konsurnen. Pada umumnya, rnereka rnenilai dari sikap para frontliners. 

Kornpetensi karyawan Bank BNI dalarn ha1 product knowledge, dirasakan rnasih 

belurn terstandarisasi. Seringkali seorang staf tidak rnengetahui fitur dari suatu 

produk, atau pernaharnan seorang staf berbeda dengan staf lainnya. 

Berdasarkan hasil in depth interview dengan beberapa divisi, saluran kornunikasi 

internal belum dirnanfaatkan dengan baik, sehingga distribusi inforrnasi 

terhambat. 

Hasil indepth interview staff bank BNI rnenunjukkan bahwa ; Bagi staf, lebih 

banyak asosiasi positif yang muncul dibandingkan dengan asosiasi negatifnya. 

Bank BNI adalah bank pernerintah yang besar dan kuat, dekat dengan 

rnasyarakat karena jaringannya yang luas, rnenghargai hubungan jangka 

panjang dengan nasabah serta dapat menyediakan layanan keuangan yang 

lengkap baik dari variasinya maupun dari besamya layanan. Asosiasi negat'i 

yang rnuncul adalah Bank BNI dikenal sebagai bank pemerintah yang rnasih 

birokratis dan masih bernuansa KKN, bukan bank nornor satu, lernah 

teknologinya dan tidak bersahabat dengan nasabahnya. Secara personality, 

Persepsi staf yang positif adalah Bank BNI adalah bank yang cukup matang dan 



berpengalarnan dan kuat. Persepsi yang negatif adalah Bank BNI dinilai sebagai 

bank yang kurang bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 

Berdasarkan kesirnpulan ini, disarankan untuk rnelakukan standardisasi 

pelayanan, peningkatan kual'ias frontliners sehingga lebih proaktii, profesional, 

dan cepat dalarn rnelayani nasabah, perbaikan kualitas teknologi yang terarah 

secara jelas, strategi sosialisasi dan sistern penyampaian informasi yang dapat 

rnenyentuh sampai ke lapisan bawah, strategi pernasaran produk yang lebih 

agresif dan yang lebih penting perlu adanya kerjasarna dan koordinasi prornosi 

antara korporat dengan produk ataupun produk dengan produk, perlu adanya 

penarnbahan porsi iklan korporat, perlu adanya sarana komunikasi yang efektif, 

regular dan rnenyentuh sernua kalangan antara rnanajernen dan pegawai, perlu 

adanya penyeragarnan terna atau pesan yang disarnpaikan melalui iklan, perlu 

secara konsisten rnenggunakan elernen merek, perlu dilakukan refresh 

rnengenai strategi aplikasi yang scoupe-nya dapat rnenjangkau secara lebih 

has. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih rnelibatkan kalangan internal dalarn 

pelaksanaan program branding. 

Kata Kunci : Irnplernentasi, Brand Asset Management, Bank BNI, Persepsi, 

Studi Metafora, Survey, In Depth Interview. 




