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SEBAGAI model perbankan masa 
depan, bank digital perlahan mulai 
akan menyalip performa bank-bank 
konvensional. Hal itu terlihat dari 

kapitalisasi pasar (market capitalization/
market cap) mereka di pasar modal, yang 
perlahan menyalip bank-bank besar.

Pada periode sepanjang 2021 (year to date) 

hingga 24 September 2021, lima emiten 
bank kapitalisasi pasar terbesar dimiliki 
oleh Bank BCA (BBCA) Rp803,7 triliun, Bank 
Rakyat Indonesia (BBRI) Rp571,5 triliun, 
Bank Mandiri (BMRI) Rp276 triliun, Bank 
Jago (ARTO) Rp218,8 triliun, dan Bank Nega-
ra Indonesia (BBNI) Rp94,2 triliun.

Data itu menarik karena merujuk pada 
laporan keuangan kuartal II 2021, modal inti 
BBRI sebesar Rp197 triliun, BMRI sebesar 
Rp189 triliun, BBCA sebesar Rp187 triliun, 
dan BBNI sebesar Rp116 triliun. Adapun 
modal ARTO hanya Rp7,88 triliun pada Juni 
2021. Artinya, dengan modal inti paling bun-
cit, tapi performa sahamnya paling melesat 
sehingga market cap-nya mendekati bank-
bank papan atas yang memiliki modal jauh 
di atasnya. 

SVP Research Kanaka Hita Solvera, Janson 
Nasrial, mengatakan yang dilihat dalam 
melakukan suatu valuasi perusahaan ada-
lah ekspektasi laba bersih dan pendapatan 
perusahaan 5 tahun yang akan datang.

Bank ARTO atau bank digital lainnya dili-
hat korelasinya ke ekspektasi laba bersih dan 
pendapatan 5 tahun yang akan datang. 

“Ini sudah kelihatan, di semester I 2021, 
rugi bersih ARTO menciut dan pendapatan 
tumbuh 400% (yoy). Akibatnya investor 
me-reward performa growth tinggi terse-
but dengan market kapitalisasi yang sangat 
besar, hampir 1,5% bobot terhadap IHSG,” 
kata Janson.

Implikasinya ialah bank-bank konvensio-
nal yang modal intinya besar harus migrasi 
ke digital untuk mengejar efi siensi biaya 

(cost effi  ciency). “Seperti saya katakan, masa 
depan bank adalah digitalisasi dan otomati-
sasi,” kata Janson.

Bank Raya
Kinerja saham bank digital lainnya yang 

duduk di pasar modal juga menunjukkan 
performa yang melejit, seperti Bank Rakyat 
Indonesia Agroniaga (AGRO) yang sahamnya 
tumbuh 148,3% dengan kapitalisasi pasar 
Rp55,2 triliun. Lalu ada Allo Bank Indone-
sia (BBHI) yang sahamnya tumbuh 845,8% 
dengan kapitalisasi Rp46,4 triliun, serta 
Bank Aladin Syariah (BANK) yang sahamnya 
tumbuh 2.900% dengan kapitalisasi pasar 
Rp40,5 triliun. 

BRI Agro yang baru mengubah nama men-
jadi PT Bank Raya Indonesia Tbk atau Bank 

Raya akan membangun citra sebagai bank 
digital dengan fokus melayani nasabah di 
segmen pekerja informal atau gig economy.

Direktur Utama BRI Agro Kaspar Situmo-
rang mengatakan pekerja di segmen itu dibi-
dik karena tercatat jumlahnya meningkat 
hingga 27,07% pada 2020. “Misi kami ada-
lah membantu menciptakan infrastruktur 
digital agar pekerja di segmen ekonomi gig 
mendapat akses fi nansial secara sistematis,” 
ujarnya dalam konferensi pers daring yang 
dipantau di Jakarta, Senin (27/9).

Ia mengatakan kecepatan dan disiplin ek-
se kusi akan menjadi kunci bagi perseroan 
untuk melakukan penetrasi kepada nasabah 
di segmen ini. Kaspar juga menjelaskan 
bah wa BRI Agro atau Bank Raya akan mela-
kukan transformasi digital berdasarkan tiga 
pilar, yaitu pengembangan produk digital 
baik dari sisi lending maupun saving secara 
end-to-end sebagai aspirasi digital attacker 
BRI Group dan pengembangan bisnis secara 
O2O (online to offl  ine). (Ant/E-1)

BURSA & KEUANGAN RABU, 29 SEPTEMBER 2021 11

KESERIUSAN Bank Negara Indonesia (BNI) 
untuk mendukung cabang olahraga bulu 
tangkis yang mengharumkan nama bangsa 
di tingkat dunia sejalan dengan mandat yang 
dilekatkan pemerintah kepada BNI untuk 
menjadi bank nasional bertaraf global yang 
unggul di masa mendatang. 

Setelah mendukung para peraih medali 
emas bulu tangkis pada Olimpiade To-
kyo 2020, kini BNI kembali mewujudkan 
harapan bangsa Indonesia agar para atlet 
berjuang pada kompetisi Sudirman Cup 
di Kota Vantaa, Finlandia, 26 September-3 
Oktober 2021. 

BNI memberikan dukungan lengkap da-
lam mengembangkan prestasi pebulu tang-
kis nasional agar terus berprestasi secara 
konsisten di kancah internasional.

“Kami dukung untuk memberi semangat 
kepada tim bulu tangkis Indonesia agar da-
pat membawa pulang trofi  Sudirman Cup 
yang kita nantikan bersama,” ujar Direktur 
Utama BNI Royke Tumilaar dalam keterang-
annya di Jakarta, kemarin. 

Dukungan BNI terhadap bulu tangkis 
di do rong oleh catatan prestasi cabang olah-
raga ini yang kerap mengarumkan nama 
Indone sia di dunia sehingga perlu dipastikan 
regenerasi atletnya di setiap saat. 

Dukungan ini dikolaborasikan antara BNI 
dan Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis 
Seluruh Indonesia (PBSI) selama 4 tahun ke 
depan, dari 2021 hingga 2024.

Hingga akhir 2021, BNI berkomitmen 
mendukung tim bulu tangkis Indonesia pada 
rangkaian turnamen internasional, yaitu 
pertama Sudirman Cup, kedua Thomas & 
Uber Cup di Aahrust, Denmark, pada 9-17 
Oktober 2021, dan ketiga Indonesia Open di 
Nusa Dua, Bali.

Dalam kancah keuangan, BNI saat ini te-
lah memiliki enam kantor luar negeri, yaitu 
di Singapura, Hong Kong, Tokyo, Seoul, dan 
New York, serta satu sub-branch di Osaka 
dan anak perusahaan di Hong Kong (BNI 
Remittance)

Terbaru, BNI Securities Pte Ltd atau BSPL 
yang merupakan anak usaha dari PT BNI 
Sekuritas resmi beroperasi di Singapura.

Royke menyampaikan bahwa ke depan-
nya BSPL akan fokus untuk membantu BNI 
Group dan nasabah BNI dalam mendapatkan 
akses ke sumber-sumber investasi dunia. 

Beroperasinya BSPL di Singapura juga 
semakin memperkukuh posisi BNI sebagai 
bank berskala global yang dapat memberi-
kan layanan perbankan dan pasar modal. 
(Ant/E-1)

Dukungan ke Bulu Tangkis
Sejalan dengan Mandat BNI

Market Cap Bank Digital Melaju
Bank-bank bermodal 
jumbo harus segera 
mengejar digitalisasi agar 
memperoleh efi siensi biaya.
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