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Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 

sampai tahun 2001, dirasakan paling parah efeknya dibanding negara-
negara kawasan Asia lainnya. Beberapa indikasi krisis yang bisa dilihat 
antara lain : Inflasi  yang meningkat tajam, Nilai Tukar Rupiah yang 
merosot tajam, Suku Bunga Bank yang tinggi, Petumbuhan Ekonomi 
yang menurun drastis. Kondisi-kondisi tersebut di atas menyebabkan 
kinerja perekonomian Indonesia menurun termasuk industri perbankan 
yang ditandai dengan :  Negative Spread, NPL yang tinggi, CAR yang 
negatif, dan Net Open Position (NOP) yang tinggi. Dan dampak yang 
sangat serius dari semua itu adalah tingkat pengangguran yang tinggi 
serta jumlah angka kemiskinan yang semakin besar. Dari sisi mikro Bank 
Mandiri  - kebijakan dan strategi portofolio kredit menjadi hal yang sangat 
penting dan keputusan strategis yang tepat, menjadi hal yang sangat 
penting guna  mencapai performance yang diinginkan. 

Dari paparan latar belakang tersebut diatas,  akan digunakan 
untuk merumuskan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan, yaitu : 
1) Faktor-faktor apa yang dihadapi perusahaan dalam mengoptimalkan 
asset kredit yang disalurkan,  2) Bagaimana posisi masing-masing sektor 
ekonomi kredit Bank Mandiri berdasarkan kekuatan bisnis dan daya tarik 
industrinya dalam model matriks portofolio produk, 4) Bagaimana 
konfigurasi kredit di masa mendatang perlu disesuaikan agar dapat 
memberikan kontribusi margin yang optimal melalui pengalokasian kredit 
dalam portofolio yang tepat. 

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menjawab 
permasalahan tersebut  di atas, yaitu : 1) mengidentifikasikan faktor-faktor 
lingkungan yang mempengaruhi penentuan portofolio kredit Bank Mandiri, 
2)  menentukan posisi kredit Bank Mandiri saat ini melalui pendekatan 
matriks portofolio produk, dan 4) merumuskan suatu strategi portofolio 
kredit berdasarkan 6 sektor ekonomi dalam rangka pengelolaan dan 
pengembangan manajemen kredit yang efektif dan efisien. Karena 
keterbatasan waktu dan sumber daya yang kami miliki, maka ruang 
lingkup penelitian ini menggunakan obyek penelitian analisa portofolio 
kredit yang difokuskan pada 6 sektor ekonomi : pertanian, pertambangan, 
perindustrian, perdagangan, jasa dan lain-lain, seperti halnya terminologi 
pada laporan Bank Indonesia.   

Tempat penelitian berlokasi di Kantor Pusat Bank Mandiri 
dengan waktu penyusunan selama 4 bulan efektif yang melibatkan 11 
orang responden dari berbagai Group terkait pada level Group Head, 
Department Head, senior manajer dan senior officer,  menggunakan 
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metode proposive sampling. Metode penelitian yang digunakan deskriptif 
melalui studi kasus dan data primer (wawancara dan kuesioner) serta 
sekunder. Teknik analisis data  digunakan melalui tahapan-tahapan : 
identifikasi faktor internal dan eksternal perusahaan, analisis lingkungan 
industri (menggunakan kerangka Porter), melakukan analisis matriks GE 
dan peramalan pertumbuhan ekonomi dan pasar kredit mendatang.  

Analisis terhadap kondisi eksternal dilakukan mengingat 
beberapa peristiwa penting ikut mewarnai perkembangan sektor ekonomi 
dan perbankan , seperti : pemilihan Presiden dan penyerangan WTC di 
Amerika ( September 2001), disamping maraknya demonstrasi serta hal-
hal lain yang bersifat negatif. Namun beberapa parameter ekonomi justru 
menunjukkan adanya hasil yang positif selama tahun 2002 antara lain : 
GDP meningkat, nilai tukar rupiah yang relatif stabil, inflasi turun akibat 
tight money policy, faktor politik dan hukum atas pelaksanaan MOU antara 
Pemerintah dan IMF dalam  program penyehatan perbankan serta 
penerapan AFTA tahun 2003 dan lain-lain. 

Kinerja perbankan tahun 2002 menunjukkan hasil positif yang 
ditandai dengan : peningkatan dana  masyarakat, kredit dan asset 
perbankan. Untuk peningkatan potensi pasar pembiayaan kredit ditandai 
semakin turunnya Non Performing Loans. 

Hasil analisis lingkungan makro yang menggunakan kerangka 
Porter  menunjukkan bahwa seluruh elemen yag dianalisis berada pada 
posisi sedang, kecuali elemen Ancaman Produk Pengganti (tinggi). 
Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa daya tarik industri /tingkat 
persaingan di industri pembiayaan kredit dalam kondisi sedang. Hasil 
analisis Internal Bank Mandiri menunjukkan bahwa pola penanganan 
aktivitas bisnis diarahkan berdasarkan segmentasi dengan penerapan 
prinsip prudential banking seperti yang tampak pada struktur organisasi. 
Dengan market share sebesar 17%  (bahkan diprediksikan menjadi 23% 
dalam 5 tahun mendatang) menunjukkan dominasi Bank Mandiri dalam 
pemasaran produk dan jasa perbankan nasional. Di Bank Mandiri sendiri 
dari 8 sub sektor ekonomi yang mendominasi alokasi penyaluran kredit, 4 
diantaranya  adalah perkebunan,  tekstil, sandang dan kulit, industri 
makanan dan minuman dan industri bahan kimia dan sejenisnya. Khusus 
sub sektor tekstil, sandang dan kulit akhir-akhir ini memiliki performance 
kurang baik. 

Dari hasil analisis intensitas persaingan dalam industri 
pembiayaan kredit  menunjukkan bahwa Struktur pasar  industri ini adalah 
pasar persaingan sempurna dengan produk yang terdeferensiasi. Dari 
hasil analilsis GE terhadap 6 sektor ekonomi menunjukkan posisi seluruh 
sektor ekonomi pembiayaan kredit Bank Mandiri berada pada posisi 
Selective, dimana baik kekuatan bisnis maupun daya tarik industri berada 
padda posisi sedang. Sektor Pertanian   dengan market share tahun 2002 
sebesar 33,90% (market leader), ke depan akan ditingkatkan menjadi 
posisi Selective Growth dengan asumsi masih sebagai market leader. 
Sektor Pertambangan secara nasional memiliki share yang sangat kecil 
dibanding total kredit yang disalurkan di sektor lainnya yaitu 1,67%. 
Pertumbuhan kredit perbankan nasional sektor ini malah terjadi kontraksi 
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sebesar -18,1% ( hal yang kontradiksi terjadi di Bank Mandiri dimana saat 
bank-bank lain meninggalkan industri ini, Bank Mandiri justru 
meningkatkan portofolionya sebesar 36,6% selama tahun 2002). Sektor 
Perindustrian memiliki share paling besar yaitu 33,12% dengan 
prosentase pertumbuhan kreditnya yang kecil (3,9%) karena ukuran 
pasarnya yang besar, dan Bank Mandiri masih dominan di sektor ini. 
Sektor Perdagangan  tampaknya sangat menarik dan prospektif  dengan 
pertumbuhan selama tahun 2002 sebesar 36,2%. Sektor Jasa-Jasa 
dengan total kredit perbankan yang disalurkan di sektor ini sebesar Rp. 
60.983 trilyun atau 16,69% memiliki resiko bisnis relatif rendah dengan 
pertumbuhan sebesar 24,3% tahun 2002.  Sektor Lain-Lain yang 
mencakup bisnis-bisnis yang tidak dapat dikategorikan dalam 5 sektor 
sebelumnya, tumbuh sangat pesat pada tahun 2002 dibanding tahun 
2001. Bank Mandiri sendiri untuk tahun 2002  hanya memiliki market 
share sebesar 11,4% yang berarti Bank Mandiri tidak memiliki kompetensi 
yang cukup untuk bersaing di sektor ini. Namun demikian dengan 
memanfaatkan posisi sebagai market leader di industri pembiayaan kredit, 
sangat terbuka kemungkinan bagi Bank Mandiri untuk meningkatkan 
kekuatan bisnisnya. 

Mengingat arah pengembangan dan sasaran perusahaan telah 
dituangkan dalam Corporate Plan 2003-2007, maka permasalahannya 
saat ini adalah bagaimana peningkatan kredit yang disalurkan tersebut 
dialokasikan dalam portofolio yang tepat pada jumlah yang tepat pula.  
Sasaran yang hendak dicapai 5 tahun ke depan adalah menjadi bank 
universal yang terbesar dan no. 1 di Indonesia dengan meningkatkan 
market position secara siginifikan yaitu 23% serta diharapkan menjadi 
bank dengan kinerja keuangan yang kokoh dan sehat. 

Selanjutnya untuk menentukan posisi portofolio kredit per sektor 
ekonomi 5 tahun ke depan  (tahun 2007), perlu diperhatikan 
kecenderungan faktor eksternal yang antara lain pertumbuhan GDP. 
Sektor Pertanian diasumsikan memiliki daya tarik industri yang relatif 
tidak berubah, namun disisi lain Bank Mandiri diharapkan memiliki 
dominasi kekuatan bisnis dengan  volume outstanding kredit sebesar 10% 
dari total kredit. Alternatif strateginya : mengembangkan pasar dengan 
identifikasi sub sektor dan segmen nasabahnya, promosi yang efektif dan 
optimalisasi asset serta meningkatkan pelayanan. Sektor Pertambangan 
diasumsikan tetap berada pada daya tarik industri yang sedang dengan 
kekuatan bisnis yang meningkat dengan share 5% dari total kredit. 
Alternatif strategi yang dapat dipertimbangkan : Meningkatkan akses ke 
pasar yang lebih luas dan memelihara posisi dominasi dengan cara 
meningkatkan pelayanan kepada nasabah yang ada. Sektor 
Perindustrian banyak terdapat retail dan commercial market yang 
merupakan sasaran peningkatan kredit dari sisi segmentasi nasabah. 
Sehingga pada sektor ini diharapkan teralokasi kredit sebesar 35% dari 
total kredit yang akan disalurkan. Alternatif strategi yang dapat 
dipertimbangkan  : Identifikasi pertumbuhan masing-masing sub sektor 
dan segmennya, Alokasi portofolio dalam jumlah cukup besar, 
mengaplikasikan teknologi informasi dalam proses kreditnya. Sektor 
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Perdagangan juga merupakan tempat berkumpulnya segmen nasabah 
yang menjadi concern Bank Mandiri. Dengan asumsi daya tarik industri 
tetap sedang, serta kekuatan bisnis yang tinggi, maka posisi yang 
diharapkan di masa mendatang adalah juga Selective Growth dengan 
portofolio sebesar 25% dari total kredit. Yang perlu dicatat adalah agar 
terjadi pemerataan di tingkat sub sektornya yang tidak hanya 
terkonsentrasi di sub sektor perhotelan. Alternatif strategi : 
Mengembangkan pasar secara agresif, promosi yag efektif dan 
pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kredit. Sektor Jasa-Jasa 
masih under alocation bila dibandingkan alokasi GDP. Portofolio di sektor 
ini masih dapat ditingkatkan minimal 10% dari total kredit yang disalurkan. 
Alternatif strategi yang dapat dipertimbangkan : sama dengan sektor 
perdagangan. Sektor industri Lain-Lain diharapkan dapat teralokasikan 
share sebesar 10% dari total kredit yang disalurkan, mengingat pangsa 
pasarnya cukup besar dimana di dalamnya termasuk kredit-kredit : 
perumahan, kendaraan, alat-alat rumah tangga dan lain-lain. Alternatif 
strategi yang dapat dipertimbangkan adalah : Pengembangan pasar,  
promosi yang gencar, meningkatkan kompetensi SDM dan penggunaan 
teknologi informasi, serta inovasi produk kredit yang menarik bagi 
konsumen. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) Faktor-faktor penting 
yang harus dipertimbangkan dalam mengoptimalkan asset kreditnya 
adalah total dana yang akan disalurkan, tujuan dan sasaran perusahaan, 
kinerja kredit di masa lalu, posisi market share dan pertumbuhan GDP. 2) 
Penyaluran kredit pada seluruh sektor ekonomi berada pada posisi 
Selective dengan alokasi per sektornya yang masih belum berimbang. 3) 
Portofolio kredit 5 tahun ke depan untuk seluruh sektor ekonomi akan 
bergeser menjadi posisi Pertumbuhan Selektif (Selective Growth). Atas 
dasar kesimpulan tersebut saran yang dapat disampaikan adalah 
mengupayakan peningkatan alokasi kredit di seluruh sektor secara 
proporsional dengan konsentrasi pada peningkatan portofolio kredit Retail  
tanpa meniggalkan commercial dan Corporate, serta dengan 
mengaplikasikan teknologi informasi guna mendukung optimalisasi 
portofolio yang optimal. 
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