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RINGKASAN lSI 

Dalam rangka mempersiapkan diri untuk memasuki Pelita VI 

PJPT II ; adalah suatu hal yang bijak bilamana disusun suatu 

strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan modal Bank Surya 

merupakan suatu awal yang paling penting bagi penyusunan strategi 

pengelolaan secara keseluruhan. Sebab modal merupakan sesuatu 

yang dipertaruhkan oleh wirausaha I pemegang saham dimana 

" modal dan keberanian wirausaha mempertaruhkan modal " 

merupakan ~aktor produksi yang paling utama. Tanpa itu tidak ada 

aktivitas ekonomi. 

Strategi merupakan visi yang memberikan gambaran tentang apa 

yang akan dicapai organisasi dimasa mendatang. Strategi pengele

laan modal Bank Surya selama Pel ita VI 1994 - 1998 tercermin 

dalam aktiva dan ATMR (= angka tertimbang menurut resike = 

risk assets) yang direncanakan terlebih dahulu. Dengan aktiva 

rencana dan ATMR rencana, diperoleh gambaran awal tentang neraca 

dan perhitungan rugi laba Bank Surya selama Pel ita VI 1994-1998 

; yang merupakan suatu pedoman untuk dicapai. 

Pertama-tama dengan mencermati laperan keuangan dan perhi

tungan penyediaan modal minimum Bank Surya selama 1987 1993 

lihat lampiran 1 sampai dengan lampiran 5 ; kemudian dila

kukan rekonstruksi data tersebut menjadi ~ermat strategi. 

Sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan modal 

Bank Surya selama 1988 - 1993. 

Berdasarkan hasil evaluasi dapat dilakukan penyusunan stra
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pengelolaan modal Bank Surya selama Pel ita VI 1994 - 1998. 

Juga selama 1988 1993, terjadi dua macam proses peningkatan 

modal yakni 

Internal ~inancing ~or equity growth~ yang berasal dari 

laba bersih yang ditahan. 


External ~inancing ~or equity growth, yang berasal dari 


peningkatan mod~l disetor oleh pemegang saham terma

suk pula penjualan saham di pasar modal. 


Proses dan hasil evaluasi pengelolaan modal Bank Surya 

1988 - 1993 ; di-ujudkan dalam rangkaian tabel ( tabel V.3 

sampai dengan tabel V.9 ), yang merupakan kerangka berpikir 

c = ~rame work ) dimana data yang ada di rekonstruksi sehingga 

mempunyai ~ormat strategi untuk dilakukan evaluasi pengelolaan 

~odal bagi Bank Surya maupun bank lain, untuk periode 1988-1993, 

periode 1994 1998, maupun dimasa mendatang. 

Cara menyusun strategi pengelolaan modal Bank Surya Pel ita VI 

1994 - 1998, diujudkan dalam rangkaian tabel tabel VI.3 sampai 

dengan tabel VI.9 ), yang juga merupakan kerangka berpikir 

( = ~rame work ) untuk menyusun ~trategi pengelolaan modal Bank 

Surya maupun bank lain, untuk sekarang maupun dimasa mendatang. 

Rencana laporan keuangan Bank Surya 1994 - 1998, lebih meru

pakan ujud nyata strategi pengelolaan modal bank, sekaligus 

merupakan langkah awal penyusunan strategi pengelolaan bank 

secara keseluruhan. Hal inl sesuai dengan topik yang ada yakni 

strategi pengelolaan modal Bank Surya. We have to do the right 

things and hope others can do the things right. 
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