
1 PENDAHULUAN 

 
 
 

Latar Belakang 

 
 
Dunia perbankan nasional belakangan ini menghadapi kondisi lingkungan 

perekonomian yang kompleks dan fluktuatif, salah satunya ancaman menyebarnya 
dampak negatif krisis keuangan di Eropa terutama di Yunani, Spanyol, Italia dan 
negara lainnya yang masih belum mendapatkan jalan keluar yang tuntas. Hal ini 
menyebabkan melemahnya laju pertumbuhan ekonomi dunia, dari sekitar 3,9 
persen pada tahun 2010 menjadi 3,8 persen pada tahun 2011 dan hanya 3,3 persen 
pada tahun 2012. (Dalle 2012) 

Perekonomian negara-negara maju juga berisiko mengalami resesi sehingga 
negara-negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi kuat seperti India dan 
Cina akan semakin merasakan dampaknya. Konsekuensinya, akan ada efek 
berantai dari perlambatan ekonomi dari dua raksasa ekonomi Asia tersebut. 
Namun demikian, walaupun pertumbuhan ekonomi di India dan Cina sedikit lebih 
rendah atau menurun namun terus  masih  dengan angka yang baik yaitu 7,4 
persen dan 9,2 persen. Jika melihat kondisi kondisi keuangan makro di dunia yang 
baru saja mengalami krisis, pertumbuhan perekonomian Indonesia bisa dikatakan 
baik meskipun perekonomian global mengalami perlambatan yang disebabkan 
oleh belum pulihnya kondisi keuangan di Eropa dan Amerika Serikat. Hal tersebut 
dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang naik setiap 
tahunnya yaitu 6,1 persen pada tahun 2010, pada tahun 2011 6,4 persen dan 6,7 
persen pada tahun 2012. 

Pertumbuhan PDB tahun 2011 mencapai 6,5 persen dibandingkan dengan 
tahun 2010. Pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi dengan 
pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 10,7 
persen serta sektor pertambangan sebesar 1,4 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 
2011 menurut sisi penggunaan terjadi pada komponen ekspor sebesar 13,6 persen, 
pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,7 persen dan pengeluaran 
konsumsi pemerintah sebesar 3,2 persen. Pertumbuhan PDB pada tahun 2012 
didominasi oleh sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang 
masing-masing memberikan kontribusi sebesar 14,8 persen dan 13,8 persen. Dari 
tingginya kontribusi sektor pertanian pada PDB Indonesia mengindikasikan 
adanya potensi untuk tumbuh dan berkembang yang tinggi. 

Potensi berkembang pada sektor pertanian yang tinggi ini pada 
kenyataannya di lapangan tidak dibarengi dengan mudahnya memperoleh dana 
bagi para pengusaha agribisnis. Banyak pelaku usaha agribisnis yang masih 
kesulitan untuk memperoleh kredit baik itu untuk memulai usaha maupun untuk 
pengembangan usaha. Butuh dukungan dari pemerintan dan perbankan selaku 
lembaga yang berperan sebagai penyalur kredit atau pembiayaan salah satunya 
kepada sektor agribisnis. 
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Pemeritah saat ini sedang berusaha untuk meningkatkan perekonomian di 
Indonesia salah satunya melalui sektor perbankan. Sebagai bukti bahwa 
pemerintah memiliki keinginan untuk mengembangkan Kredit Usaha Mikro, pada 
tanggal 4 Juli 2008 telah disahkan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 
Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-Undang 
tersebut menyatakan bahwa usaha mikro, kecil dan mengengah bertujuan 
menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun 
perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dunia 
usaha dan masyarakat juga diminta untuk berperan aktif membantu para pelaku 
usaha mikro dan usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk 
keuangan lainnya. Bank dan lembaga keuangan lainnya berperan penting dalam 
mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil dan menengah 
baik yang menggunakan sistem konvensional maupun syariah. 

Salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah dalam pengembangan 
dan peningkatan perekonomian adalah sektor pertanian. Sektor Pertanian 
merupakan sektor yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini 
dapat diukur dari pangsa sektor pertanian dalam pembentukan Produk Domestik 
Bruto (PDB), penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan bagi sebagian besar 
masyarakat Indonesia dan sebagainya. Sektor pertanian juga berperan sebagai 
penyedia bahan baku dan pasar yang potensial bagi sektor industri.  

 
Tabel 1 PDB Indonesia Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2009-2012 (Dalam 

milyar rupiah) 

No Sektor Tahun 
2009 2010 2011 2012 

1 
Pertanian, Peternakan, 
Kehutanan dan Perikanan 857.196,8 985.470,5 1.091.447,3 1.190.412,4 

2 Pertambangan dan Penggalian 592.060,9 719.710,1 879.505,4 970.599,6 
3 Industri Pengolahan 1.477.541,5 1.599.073,1 1.806.140,5 1.972.846,6 
4 Listrik, Gas & Air Bersih 46.680,0 49.119,0 56.788,9 65.124,9 
5 Konstruksi 555.192,5 660.890,5 754.483,5 860.964,8 
6 Perdagangan, Hotel & Restoran 744.513,5 882.487,2 1.024.009,1 1.145.600,9 
7 Pengangkutan dan Komunikasi 353.739,7 423.172,2 491.283,1 549.115,5 

8 
Keuangan, Real Estate & Jasa 
Perusahaan 405.162,0 466.563,8 535.152,9 598.523,2 

9 Jasa-jasa 574.116,5 660.365,5 783.970,5 888.676,4 
Sumber: BPS 2012 (diolah) 

 
 

Jika dilihat dari Tabel 1 dan Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa sebenarnya 
sektor pertanian di Indonesia masih sangat berpotensi untuk dikembangkan 
melihat angka kontribusi yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada Tabel 1 
dapat dilihat bahwa PDB sektor pertanian terus mengalami peningkatan, namun 
tidak terlalu signifikan dan tidak setinggi sektor industri pengolahan. Hal ini 
mengindikasikan bahwa sektor pertanian berpotensi untuk dapat ditingkatkan 
lebih besar lagi jika diberi usaha yang maksimal. Jika dilihat dari segi persentasi 
pertumbuhannya (Gambar 1) terlihat fluktuatif mengingat banyak faktor yang 
mempengaruhi seperti kondisi perekonomian nasional maupun internasional serta 
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kemudahan memperoleh dana untuk ekspansi usaha maupun memulai usaha baru. 
Padahal sektor pertanian juga adalah salah satu kegiatan ekonomi utama dalam 
Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 
tahun 2011-2025, dengan Crude Palm Oil (CPO) sebagai salah satu komoditas 
unggulan Indonesia. APBN sektor pertanian pada tahun 2012 juga meningkat Rp 
600 milyar menjadi Rp 17,8 trilyun. Hal ini akan menjadi pendorong bagi 
pertumbuhan sektor Pertanian dan menuntut peran pemerintah dalam rangka 
meningkatkan peran sektor pertanian. Keadaan ini tentu membutuhkan dana yang 
besar untuk meningkatkan produktivitas unit usaha yang tercakup dalam sektor 
pertanian tersebut. Sehingga merupakan peluang bagi perbankan untuk terus 
meningkatkan kemampuan dalam memberikan dukungan pembiayaan bagi sektor 
pertanian nasional. 

 

 
Sumber: BPS 2012 

Gambar 1 Persentasi pertumbuhan kontribusi sektor pertanian, peternakan, 
kehutanan dan perikanan pada PDB 2009-2012 

 
Bank Rakyat Indonesia, sebagai salah satu bank BUMN dalam melakukan 

aktivitas bisnisnya dituntut untuk mampu menjalankan fungsi sebagai lembaga 
intermediary. Dalam hal bank bertindak sebagai penghimpun dana masyarakat 
yang kelebihan dana, maka bank akan memperoleh pendapatan bunga. Dalam 
operasionalnya fungsi intermediary tersebut dilakukan oleh BRI dengan 
penghimpunan dana dan disalurkan ke sektor-sektor ekonomi yang memerlukan 
alokasi kredit. Pengembangan kredit BRI saat ini fokus pada pembiayaan 
UMKM dan kredit usaha besar yang diutamakan untuk BUMN dan sektor 
swasta khususnya agribisnis, infrastruktur dan sektor – sektor usaha lain yang 
produktif (ESDM, minyak dan gas, telekomunikasi). Hal ini sesuai dengan 
corporate plan BRI yang fokus bisnisnya terletak pada segmen UMKM sebesar 
80 persen dan secara sektoral fokus pembiayaan sebesar 40 persen pada sektor 
pertanian / agribisnis.  

Fokus utama BRI saat ini dan kedepannya masih pada Pembiayaan kepada 
segmen UMKM tetap menjadi fokus pertumbuhan kredit BRI. Aktivitas di bidang 
kredit di BRI secara umum dibedakan dalam kelompok bisnis sebagai berikut: 

a. Bisnis mikro, dikelola oleh Divisi Bisnis Mikro dan melakukan penyaluran 
dana melalui  jaringan kantor BRI Unit dengan produk kredit Kupedes, 
diberikan dalam jumlah sampai dengan Rp. 50 juta. Kredit ini ditawarkan 
hanya kepada perorangan baik yang memiliki usaha skala mikro maupun 
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berpenghasilan tetap, dengan tujuan untuk modal kerja, investasi maupun 
konsumtif. 

b. Bisnis ritel, dikelola oleh Divisi Bisnis Ritel yang terdiri dari kredit modal 
kerja dan kredit investasi untuk usaha kecil menengah (UKM) berbagai 
sektor usaha dan golongan berpenghasilan tetap dengan besaran kredit 
hingga Rp. 5 milyar. Kredit ini disalurkan melalui jaringan kantor cabang 
BRI. 

c. Bisnis menengah, dikelola oleh Divisi Bisnis Menengah di kantor pusat 
dan kredit ini diberikan kepada nasabah dalam jumlah antara Rp. 5 milyar 
hingga Rp. 50 milyar.  

d. Agribisnis, dikelola oleh Divisi Agribisnis, dengan jumlah kredit diatas Rp. 
5 milyar diberikan kepada nasabah yang bergerak aktif dalam industri 
agribisnis baik hulu (upstream agribusiness) termasuk aktivitas on-farm 
dan off-farm maupun hilir termasuk pemrosesan produk pertanian mentah 
ke produk perantara dan produk akhir, seperti bidang pertanian, 
perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, perdagangan, penunjang 
dan jasa lainnya yang terkait bidang agribisnis. 
 

Pada Divisi Agribisnis, pembiayaan on-farm tersebut meliputi usaha 
budidaya pertanian termasuk perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. 
Sedangkan 
sektor pembiayaan off-farm meliputi usaha yang menghasilkan sarana produksi 
pertanian seperti kegiatan pembibitan, agrokimia, pestisida, alat mesin pertanian 
dan pakan ternak. Sasaran utama BRI untuk kredit agribisnis adalah 
mengembangkan pembiayaan bagi komoditas ekspor yang memiliki daya saing di 
pasar global.  

Perkembangan proporsi penyaluran kredit segmen menengah untuk 
perusahaan BUMN dan non BUMN yang mana di dalamnya adalah kredit 
agribisnis menunjukkan peningkatan yang tidak terlalu signifikan, bahkan terjadi 
penurunan dari tahun 2011 yang mencatat penyaluran kredit non BUMN sebesar 
43,2 persen menurun pada kuartal 3 tahun 2012 yang hanya mencatat angka 
sebesar 42 persen. 

 
Sumber: BRI (2012) 

 

Gambar 2 Perkembangan proporsi kredit korporasi BUMN dan Non BUMN BRI 
Tahun 2008-2011 
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Dalam berkembang dan menjalankan bisnisnya, Divisi Agribisnis BRI tentu 

tidak terlepas dari pengaruh kondisi persaingan yang semakin tinggi. Hal-hal yang 
dapat mempengaruhi kinerja perbankan di masa depan, seperti sudah dimulainya 
globalisasi ekonomi dan informasi yang terjadi di dunia termasuk Indonesia hal 
tersebut ditandai dengan ikutnya Indonesia dalam kesepakatan yang telah 
ditandatangani pemerintah seperti WTO dan APEC. Hal itu berarti akan hilang 
rintangan (border) dalam perdagangan antar negara yang mana memerlukan 
kesiapan dari para pelaku bisnis khususnya di Indonesia dan momen globalisasi 
ekonomi melalui pelaksanaan AFTA. Terdapat dua hal pokok yang tertuang di 
dalam kesepakatan APEC 2020 dan AFTA 2003, yaitu: 

a. Prinsip No Restriction To Market Access, yang berarti bahwa Indonesia 
tidak boleh menghalangi pihak/investor asing yang hendak masuk ke 
lingkungan pasar domestik, konsekuensinya adalah bahwa Indonesia 
harus siap menghadapi pasar domestiknya akan diisi oleh para pesaing 
yang bukan hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri (investor 
asing) 

b. Prinsip National Treatment, yang berarti bahwa Indonesia harus 
memperlakukan pihak/investor asing sama dengan pihak/investor atau 
perusahaan lokal. 

 
Tabel 2 Suku bunga dasar kredit beberapa bank akhir tahun 2012 

Nama Bank 
Suku Bunga Dasar Kredit (%) 

Kredit Kredit Kredit Konsumsi 
Korporasi Ritel KPR Non KPR 

 BANK MANDIRI 10,00 12,00 10,75 12,00 

 BANK RAKYAT INDONESIA 9,75 11,50 10,00 12,00 

 BANK CENTRAL ASIA 9,00 10,50 9,50 8,18 

 BANK NEGARA INDONESIA 10,00 11,60 10,65 12,25 

 BANK CIMB NIAGA 10,25 10,90 10,80 10,70 

 BANK DANAMON INDONESIA 10,60 12,60 12,00 12,50 

 PANIN BANK 10,36 10,36 10,86 10,86 

 BANK PERMATA 10,25 10,25 11,50 10,25 

 BANK INTERNASIONAL INDONESIA 10,09 10,53 10,02 10,27 

 BANK TABUNGAN NEGARA 10,00 10,25 10,45 11,00 

 BANK OCBC NISP 9,50 10,50 11,50 11,50 

 HSBC 8,75 8,75 8,50 - 

 CITIBANK 8,25 8,25 - 11,50 
Sumber: Bank Indonesia (2012b) 

 
Kondisi dan kekuatan ekonomi yang berkaitan dengan iklim dan sistem 

ekonomi dimana perusahaan tersebut beroperasi dapat mempengaruhi iklim bisnis 
dari suatu perusahaan (Umar 2003). Perubahan lingkungan eksternal tersebut 
menyebabkan tingkat persaingan yang tinggi baik untuk bertahan hidup maupun 
untuk tumbuh dan berkembang. Kompetisi dunia perbankan Indonesia akan 
diramaikan oleh bank bank pesaing BRI baik domestik seperti Bank Mandiri, 
Bank Mega, CIMB Niaga dan sebagainya, maupun dari luar negeri seperti Rabo 
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Bank, StandFard Chartered, HSBC dan sebagainya. Semakin banyaknya bank-
bank asing yang mulai melakukan penetrasi ke penyaluran kredit sektor kecil dan 
menengah atau Small Medium Enterprise karena pembiayaan di segmen ini sangat 
menjanjikan dan pangsa pasarnya masih luas. Hal lain yang menjadi dampak dari 
adanya persaingan antar bank ini dapat dilihat dari suku bunga kredit yang 
diberikan oleh masing-masing bank. Seperti dapat dilihat pada gambar di bawah, 
suku bunga kredit yang ditawarkan oleh masing-masing bank sangat kompetitif  

Dari penjelasan komprehensif mengenai kondisi lingkungan yang berkaitan 
dengan perbankan khususnya yang memberi pengaruh terhadap penyaluran kredit 
di bidang agribisnis baik internal maupun eksternal, maka BRI harus dapat 
mengantisipasi persaingan dan kondisi eksternal yang terus berfluktuasi tersebut. 
Sudah saatnya perusahaan mengerahkan segala strategi dan taktik dalam 
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien guna 
meraih peluang dan menghindari atau melawan ancaman yang dihadapi.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan suatu perusahaan untuk dapat 
meningkatkan value yang dimiliki agar dapat mencapai tujuan dan sasarannya 
dengan tepat adalah dengan memiliki model bisnis yang tepat pula, salah satunya 
dengan menggunakan model bisnis kanvas. Penyesuaian penyempurnaan model 
bisnis dalam industri perbankan juga penting dilakukan karena perbankan harus 
terus melakukan peningkatan dan perbaikan di sisi manajemen risiko nya, salah 
satunya dengan perbaikan model bisnis (Wehinger 2013). Osterwalder dan 
Pigneur (2010) memperkenalkan model bisnis kanvas-nya yang merupakan 
kombinasi dari sembilan komponen  yaitu: customer segments, channels, 
customer relationships, value propositios, key activities, key resources, 
partnership networks, cost structures, dan revenue streams yang diharapkan dapat 
membantu perusahaan dapat mencapai tujuannya yang pada akhirnya akan dapat 
meningkatkan laba perusahaan. Dengan memetakan model bisnis yang dimiliki 
maka Divisi Agribisnis BRI dapat  menyusun program rencana strategis yang 
tepat untuk dapat meraih peluang dan menghadapi tantangan yang dihadapi di 
masa depan. 

 
 
 

Perumusan Masalah 

 
 
Melihat kondisi perekonomian makro dunia yang sedang mengalami 

perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang mana dunia masih diselimuti 
ancaman menyebarnya dampak negatif krisis keuangan di Eropa terutama di 
Yunani, Spanyol, Italia dan negara lainnya yang masih belum mendapatkan jalan 
keluar yang tuntas. Hal ini menyebabkan melemahnya laju pertumbuhan ekonomi 
dunia, dari sekitar 3,9 persen pada tahun 2010 menjadi 3,8persen pada tahun 2011. 
Selain itu dalam rangka menghadapi persaingan global yang diindikasi dari hasil 
konferensi APEC telah ditetapkan bahwa akan dimulainya Pasar Bebas Asia 
Pasifik pada tahun 2020, dan untuk wilayah regional Asia Tenggara, telah 
disepakati pada tahun 2003 sebagai awal dimulainya pasar bebas kawasan 
ASEAN Free Trade Area (AFTA). Hal tersebut tentu akan mengakibatkan 



 

7 

ketatnya persaingan termasuk di dunia perbankan dengan banyaknya bermunculan 
bank-bank asing yang mulai merambah di Indonesia yang juga mulai 
mengerahkan sasaran ke penyaluran kredit UMKM di bidang agribisnis. 

Sektor Pertanian adalah salah satu kegiatan ekonomi utama dalam 
Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 
tahun 2011-2025, dengan Crude Palm Oil CPO sebagai salah satu komoditas 
unggulan Indonesia. APBN sektor pertanian pada tahun 2012 juga meningkat Rp 
600 milyar menjadi Rp 17,8 trilyun. Hal ini akan menjadi pendorong bagi 
pertumbuhan sektor Pertanian sehingga merupakan peluang bagi bank-bank yang 
dalam hal ini akan menjadi kompetitor BRI. 

Selain itu dengan adanya peraturan Bank Indonesia nomor 14/22/PBI/2012 
tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis 
dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang 
mewajibkan perbankan menyalurkan kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM) sebesar 20persen dari portofolio kredit, mengakibatkan 
meningkatnya persaingan.  

Untuk itu perlu dibuat perencanaan strategis guna menghadapi kondisi 
lingkungan dan persaingan yang ada, salah satunya dengan memetakan model 
bisnis yang ada pada divisi agribisnis yang memang memiliki fokus pada 
penyaluran dana ke korporat dan swasta sektor agribisnis. 

Dari gambaran kondisi di atas dan identifikasi terhadap masalah yang ada, 
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendekatan model bisnis kanvas diimplementasikan pada Divisi 
Agribisnis BRI? 

2. Perbaikan dan penambahan elemen model bisnis kanvas apa yang dapat 
menyempurnakan model bisnis Divisi Agribisnis BRI? 

3. Program-program perbaikan apa saja yang dapat dirumuskan berdasarkan 
hasil penyempurnaan model bisnis Divisi Agribisnis BRI?  
 

 
 
 

Tujuan Penelitian 

 
 
Secara umum penelitian bertujuan untuk mengimplementasikan penyusunan 

perencanaan strategis dengan menggunakan pendekatan model bisnis kanvas, 
secara spesifik penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi  model bisnis pada Divisi Agribisnis BRI dengan 
pendekatan Model Bisnis Kanvas 

2. Membuat model bisnis yang telah disempurnakan pada Divisi Agribisnis 
BRI dengan pendekatan Model Bisnis Kanvas 

3. Pembuatan program-program perbaikan yang dapat dibuat dari model bisnis 
yang telah disempurnakan. 
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Manfaat Penelitian 

 
 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat: 

1. Bagi Bank Rakyat Indonesia khususnya Divisi Agribisnis, sebagai bahan 
masukan kepada manajemen sebagai salah satu alternatif dalam rangka 
melaksanakan strategi bisnis penyaluran kredit agribisnis di Bank Rakyat 
Indonesia. 

2. Sebagai sarana untuk latihan bagi penulis dalam melakukan analisis dan 
evaluasi serta pengembangan wawasan dalam merumuskan strategi bisnis 
suatu organisasi. 

3. Sebagai bahan atau data bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ini serta 
dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan 
teknologi (IPTEK) 
 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 

 
 
Mengingat keterbatasan waktu penelitian dan sumber daya yang ada, maka 

obyek penelitian ini dibatasi pada kajian analisis strategi penyaluran kredit 
menggunakan pendekatan model bisnis kanvas ini hanya difokuskan pada Divisi 
Agribisnis di Bank Rakyat Indonesia yang memang mengkhususkan diri dalam 
kegiatan penyaluran kredit untuk Small Medium Enterprise (SME) di sektor 
agribisnis. 

Divisi Agribisnis BRI juga menyalurkan kredit bagi corporate atau 
perusahaan-perusahaan besar, misalnya fasilitas pemberian kredit kepada 
perusahaan besar kelapa sawit harus disertai dengan penyaluran kredit untuk 
pengusaha plasma atau petani (dengan komposisi 60:40, paling sedikit 80:20 
untuk perusahaan inti dan perusahaan plasma.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 
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