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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
<b>RINGKASAN EKSEKKUTIF </b><br>
Lingkungan persaingan dalam industri perbankan semakin hiperkompetitif, tidak
terbatas diantara bank-bank yang sudah ada maupun ancaman masuknya bank-bank
asing tetapi juga dengan pasar uang, pasar modal dan perusahaan pembiayaan.
Perubahan lingkungan persaingan perbankan tersebut menyebabkan bank yang sejak
awal bergerak di sektor Korporasi tldak dapat hanya mengandalkan pendapatan yang
berasal dari interest income. Era perdagangan bebas merupakan suatu peluang yang
dapat dipergunakan perbankan dalam memasarkan produk jasa untuk mmeningkatkan
/
fee based income/non interest income.
<br><br>
Menurut Hamel dan Prahaiad persaingan di masa yang akan datang adaiah
persaingan untuk mendapatkan opportunity share bukan market share. Untuk
mendapatkan opportunity share sebuah bank harus memiliki kompetensi inti sehingga
bank tersebut mampu mendominasi esempatan yang timbul.
<br><br>
Dengan iatar beiakang tersebut diatas, penuiisan karya akhir ini untuk
mengetahui strategi Bank X meningkatkan fee based income di sektor korporasi dalam
era perdagangan bebas. Salah satu pertimbangan pemilihan Bank X karena bank
tersebut sejak berdiri bergerak di bidang korporasi.
<br><br>
Penulisan karya akhir ini bertujuan untuk mengetahui peranan Bank X dalam
perdagangan internasional, peluang pengembangan produk/jasa yang dapat
meningkatkan fee based income, keunggulan bersaing yang harus dimiliki Bank X
agar dapat memanfaatkan peluang perdagangan bebas dan strategi yang ditempuh
Bank X untuk meningkatkan daya saing daiam mengantisipasi perdagangan bebas.
<br><br>
Metode penulisan karya akhir dilakukan secara diskriptif analisis. Untuk
menganalisis strategi Bank X meningkatkan fee based income di sektor korporasi
dalam era perdagangan bebas dilakukan kajian pustaka mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi Iingkungan industri perbankan, peluang pengembangan produk/jasa
fee based income dan strategi bersaing dengan pendekatan resource based.
<br><br>
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan fee based income berupa pendapatan

dan komisi di luar kredit yang diperoeh Bank X sebesar 8364 % berasal dari kegiatan
transaksi luar negeri yang meliputi inkaso/transfer, option valuta asing, Garansi Bank,
pendapatan selisih kurs karena transaksi valuta asing dan transaksi luar negeri
Iainnya. Sedangkan dalam kegiatan transaksi dalam negeri yang paling dominan
adalah kegiatan jasa-jasa pasar modal.
<br><br>
Sumber daya yang dimiliki Bank X adalah jaringan kegiatan operasional di dalam
dan luar negeri, sistem pengawasan intern yang telah mendapat ISO 9002, sumber
ctaya manusia yang mempunyai pengetahuan dan ketramplian dalam mengelola
transaksi perdagangan luau negeri dan jasa-jasa pasar modal.
<br><br>
Kompetensi inti yang dimiliki Bank X saat mi adalah foreign exchange services,
transaction processing dan relationship management. Kompetensi inti tersebut
merupakan gabungan Kernampuan (skill) dan teknoiogi serta proses belajar bersama
antar unit untuk menghasilkan produk dan jasa.
<br><br>
Strategi Bank X untuk meningkatkan fee based income dalam era perdagangan
bebas berupa renàana pembentukan unit bisnis yang bercinikan investment banking.
Sehubungan dengan rencana tersebut maka Bank X perlu melakukan pengembangan
kompetensi inti yang baru yaitu financial advisory dan melakukan penyebaran
kompetensi inti secara internal serta pemeliharaan kompetensi inti yang telah dimiliki.
<br><br>

