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Bank CIMB Niaga 
 
 
Proses Penggabungan 
 

Bank Niaga yang berdiri sejak 26 September 1955, pada 28 Mei 
2008 berganti nama menjadi Bank Commerce International 
Merchant Bankers (CIMB), kemudian pada 3 Juni 2008 

melakukan merger dengan Bank Lippo dengan tetap menggunakan nama PT CIMB 
Niaga Tbk dan selanjutnya seluruh aset dan kewajiban Bank Lippo dialihkan ke CIMB 
Niaga. 
 
Pada saat itu, secara aset merger antara kedua bank tersebut menghasilkan bank ke lima 
terbesar di Indonesia. Sebelum merger, nilai aset CIMB Niaga yang menduduki peringkat 
ke enam  sekitar Rp 54,82 triliun (triwulan I 2008) dbawah Bank Danamon yang punya 
aset jauh lebih tinggi, yakni Rp 94,5 triliun, sedangkan Lippo yang menduduki peringkat 
ke sepuluh memiliki total aset sebesar Rp 39,73 triliun, jauh tertinggal oleh Danamon, 
Niaga, Panin, Bank International Indonesia, Bank Permata dan Bank Tabungan Negara. 
Berdasarkan asumsi tersebut, total aset keduanya setelah merger akan 
menjadi Rp 94,55 triliun, mengalahkan posisi Bank Danamon, Bank 
Panin, BII, Bank Permata dan Bank Tabungan Negara. 
 
 
Latar Belakang Penggabungan 
 
Merger Niaga dan Lippo merupakan dampak dari diterapkannya aturan kepemilikan 
tunggal (single presence policy/ SPP) yang ditetapkan Bank Indonesia. 
Ketentuan SPP mewajibkan kepemilikan tunggal bagi pemegang saham pengendali di 
lebih dari satu bank. oleh karena itu, Khazanah Berhad asal Malaysia selaku pemilik 
saham Bank CIMB Niaga dan Lippo Bank memutuskan untuk melakukan merger. 
 
Selain itu jika merger terlaksana, struktur permodalan akan semakin kokoh dengan 
asumsi Niaga memiliki ekuitas sebesar Rp 5 triliun dan Lippo senilai Rp 3,6 triliun, maka 
merger akan memiliki modal Rp 8,7 triliun. Dengan modal sebesar itu, akan memberi 
ruang lebih luas untuk memberikan kredit tanpa harus khawatir terbentur BMPK (batas 
maksimum pemberian kredit). Di samping itu, bank hasil merger juga akan lebih cepat 
memenuhi syarat Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk menjadi bank berskala 
nasional yang mensyaratkan modal minimal sebesar Rp 10 triliun.  
 
Merger itu juga akan melahirkan sinergi positif. Lippo yang dikenal cukup kuat di usaha 
kecil menengah (UKM) dan sistem pembayaran (payment bank), diyakini akan bisa 
menopang bisnis Niaga sebagai pemain kuat di segmen korporat dan kredit perumahan. 
Kondisi yang ada adalah penetrasi kredit Lippo masih amat rendah. Itu terbukti dari loan 
to deposit ratio (LDR) yang hanya sekitar 50,7%. Sedangkan di Niaga sekitar 95% dana 
masyarakat mengalir dalam bentuk kredit.  
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Jenis Penggabungan 
 
Jenis penggabungan yang dilakukan CIMB Niaga dengan Lippo adalah Merger 
Statutori, dimana entitas Bank CIMB Niaga dipertahankan karena memiliki aset lebih 
besar, sedangkan nama Lippo Bank masuk kotak sejarah. "Penggabungan itu akan 
menguatkan posisi CIMB-Niaga dalam persaingan industri keuangan di Indonesia," ujar 
Group Chief Executive CIMB Group, Dato' Nazir Razak. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Bentuk Penggabungan 
 
Bentuk penggabungan dari CIMB Niaga dan Lippo Bank adalah Merger Horisontal, 
yaitu CIMB Niaga dan Lippo Bank adalah perusahaan yang memiliki jenis & tingkat 
kegiatan usaha sama, dan sebelumnya saling bersaing dalam bidang usaha perbankan. 
 
 
Permasalahan Setelah Penggabungan 
 
Pengunduran diri beberapa karyawan karena ketidaknyamanan akibat perbedaan baik dari 
sisi orientasi bisnis maupun corporate culture yang jelas tidak sama. 
Menurut Ahmad Deni Daruri, Presiden Direktur Center for Bank Crisis (CBC), 
ketidakcocokan kultur, jika dipertahankan justru akan berpengaruh negatif bagi 
perjalanan bank di masa depan, ”Ini kembali kepada persoalan prefesionalisme, orang 
profesional kalau tidak cocok biasanya mundur," tukasnya.  
Dari sekitar 11 ribu karyawan hasil penggabungan, sebanyak 97% karyawannya tetap 
memilih bergabung dengan Bank CIMB Niaga. 
 
Kinerja keuangan bank CIMB Niaga diperkirakan tidak akan segera membaik, soalnya, 
selain efek dilusi, juga karena biaya merger yang tinggi. Kinerja itu baru akan membaik 
pada 2009-2010. 
Analis Trimegah Securities, Arhya Satyagraha dalam risetnya, di Jakarta, Selasa (3/6), 
memaparkan biaya merger cukup besar yang diperkirakan mencapai Rp 1,112 triliun. 
Dalam pos biaya tersebut, sudah termasuk biaya pajak yang harus dibayar. 
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Metode Pelaksanaan 
 
Metode pelaksanaan merger yang dilakukan CIMB Niaga dengan Lippo adalah CIMB 
Group membeli 51 persen saham LippoBank milik Santubong Ventures, anak usaha 
Khazanah Berhad senilai Rp 5,9 triliun. Sebagai gantinya CIMB Group menerbitkan 
saham baru 207,1 juta lembar di Bumiputera-Commerce Holdings Bhd (BCHB), anak 
perusahaan CIMB Group. Dengan begitu, saham Khazanah di BHCB akan meningkat 
dari 22,7 persen menjadi 27,1 persen. 
Dalam penggabungan usaha antara Bank CIMB Niaga dan Bank Lippo (dimana Bank 
CIMB Niaga akan menjadi institusi yang dipertahankan dalam proses ini) ini, pemegang 
saham Bank Lippo akan menerima 2.822 saham baru Bank CIMB Niaga sebagai 
kompensasi dari setiap 1.000 saham Bank Lippo yang dimilikinya. 
CIMB Group akan menjalankan fasilitas siaga (standby facility) untuk membeli saham 
Bank CIMB Niaga dan Bank Lippo senilai masing-masing Rp 1.052 dari Rp 2.969 per 
saham dari pemegang saham minoritas kedua bank tersebut yang memilih untuk tidak 
memiliki saham di Bank CIMB Niaga, bank hasil penggabungan usaha 
 
Proses merger diperkirakan menelan dana sebesar Rp 1,112 triliun yang diambil dari 
dana internal CIMB, dengan perincian pengeluaran, 30 persen dikeluarkan pada 2008, 
pada 2009 dialokasikan 38% dan sisanya dikeluarkan pada 2010. 
 
 
Kesimpulan 
 
Target yang ingin dicapai dengan dilakukannya penggabungan (merger) dari Bank CIMB 
Niaga dengan Bank Lippo, yaitu: secara aset menjadi bank yang menduduki posisi atas, 
memiliki modal yang semakin kokoh dalam mendukung usaha perbankannya terutama 
perkreditan dan menjadi bank yang solid.  
Sebagai gabungan dari dua bank yang cukup besar, CIMB Niaga memiliki kendala 
terutama dari penyatuan sisi orientasi bisnis maupun corporate culture yang jelas tidak 
sama dari karyawan kedua bank asal. Disamping itu juga kinerja keuangan bank CIMB 
Niaga yang diperkirakan baru akan membaik pada 2009-2010 karena adanya efek dilusi 
dan juga biaya merger yang tinggi.  
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