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BAB VI 


KESIMPULAN UAN SARAN 


A. KESIMPULAN 


1. 	Dalam periode 1983 sampai 1991 perekonomian Indonesia dihadapi 

oleh berbagai tantangan-tantangan yang berat, seperti turunnya 

harga minyak bumi di pasaran internasional, meningkatnya protek 

sionisme di negara-negara maju, dan lesunya perekonomian. 

2. 	 Kebijaksanaan Deregulasi Perbankan merupakan salah satu upa 

ya Pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut. Da:mpaknya tel' 

hadap Bank Pemerintah "X" antara lain, terjadinya pergeseran 

struktur dana yang mengarah ke dana mahal, membengkaknya biaya 

dana, turunnya profit margin dan menipisnya spread. 

3. 	 Sebelum terjadinya berbagai macam deregulasi perbankan sumber 

dana Bank Pemerintah "X" relatif mudah diperoleh. Sebab Bank 

Pemerintah "Xt! mempunyai sumber dana khusus (captive market), 

Tetapi setelah Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijaksanaan 

tersebut Bank Pemerintah "X" haru's lebih berupaya untuk menghim 

pun dana-dana pihak ketiga. 

4. 	UPctya mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Bank Pemerintah 

"X'" melalui pemikiran ke arah perencanaan strategis, maka pada 

tanggal 21. Juli 1986 dibentuklah Assets Liabilitties Committee 

(ALCO) • 
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Ternyata adanya ALCO terbukti berhasil mempertahankan/meningkat 

kan performance Bank Pemerintah "X" dari tahtin-tahun sebelumnya 

Sehi~gga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 

Assets Liabilities (Assets Liabilities Management) Bank Pemerin 

tah ~'X" cukup efektif. 

5. 	Guna mendukung keputusan ALCO yang cepat dan yang mendekati 

akurasi, maka diperlukan data yang akurat. Oleh karena itu per 

lu ditnnjang dengan management information system yang baik. 

6. 	Dengan menggunakan Laporan Likuiditas Manajemen terpadu (dengan 

perhitungan Basic Surplus dan Liquidity Profile), maka Bank Pe 

merintah "X", dapat mengetahui berapa besar dana yang ditempat 

kan di pasar uang baikdalam bentuk penempatan di pasar uang 

maupun dalam bentuk Sertifikkat Bank Indonesia atau Surat Ber 

harga Pasar Uang yang akan jatuh tempo, yang merupakan uang ma 

suk pada bulan-bulan berikutnya. Sehingga ALCO Bank Pemerintah 

"X" dapat merencanakan akan dialokasikan ke investasi mana yang 

paling menguntungkan pada bulan berikutnya. 

Dengan demikian kegunaan lainnya bagi Bank Pemerintah "X" dalam 

menggunakan Laporan Likuiditas terpadu adalah : 

- Dapat mengetahui kelebihan dananya dari excess reserves. 

- Dapat mengetahui berapa besar kredit yang akan ditarik pada 

bulan berikutnya, sehingga Divisi Dana dapat mempersiapkan da 

nanya agar likuiditas tidak terganggu. 

- .Dapat mengetahui berapa besar Deposito yang akan jatuh tempo 
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p'ada bulan-bulan berikutnya, kemudian Divisi Dana melakukan 

pendekatan kembali kepada Deposan Yang dominan. Hal ini ber 

tujuan agar likuiditas Bank pada bulan berikutnya tidak ter ' 

ganggu. 

- J:l.ka hasil yang diperoleh dari Laporan Likuiditas Manajeme~ 

terpadu positif, maka ALeO akan menempatkannya pada investasi 

yang paling menguntungkan~ Kemudian bila hasil yang diperoleh 

negativ,e, maka ALeO akan mencari alternatif sumber dana yang 

paling murah. 

7. 	 Peranan ALeo Bank Pemerintah "X" telah dilaksanakan dengan 

baik, baik ditinjau dari segi manajemen likuiditas, manajemen 

gap;, maupun manajemen valuta asing. Hal ini juga membawa penga 

ruh yang positif terhadap performance Bank Pemerintah "X" yang 

tercermin pada rasio profitabilitas dan juga laporan keuangan 

tahunannya. 

B. 	 SARAN-SARAN 

1. 	Partisipasi dari semua unit oraganisasi yang terlibat dalam 

staff suporting group ALeo perlu dipertahankan, hal ini dimak 

sud agar team work dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

2. 	Agar didalam pengambilan keputusan ALeO dapat secara cepat, 

maka bagi anggota ALeO wajib menyampaikan data yang sifatnya 

informatif. 
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