
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belaltang 

Diluncurkannya kebijakan deregulasi Perbankan tahun 1998 telah 

memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan dunia perbankan 

pada saat itu. Dengan kebijakan perbankan tersebut telah membalikkan dunia 

perbankan dari peranan bank yang bersifat agent of development menjadi bank 

yang mengarah pada komersial. De~vasa ini peranan bank lebih mengarah sebagai 

lembaga $nancial internzediaty dan keadaan ini telah berjalan sangat efektif 

sehingga masyarakat dapat inemilih bank yang dapat memberikan kompensasi 

lebih baik terhadap simpanannya. 

Perkembangan dunia perbankan dari tahun ke tahun telah mengalami 

pasang surut seiring dengan kondisi perekonomian yang berjalan pada saat itu. 

Kondisi ekonomi yang paling dirasakan adalah pada saat terjadinya krisis 

ekonomi yang terjadi pada awal tahun 1997, dicerminkan oleh melemahnya nilai 

tukar rupiah terhadap dollar hingga mencapai Rp.17.000,- per-US dollar pada 

awal tahun 1998, telah menimbulkan dampak yang serius terhadap perkembangan 

perbankan. Pada kondisi ini perbankan dipaksa untuk mengikuti suku bunga SBI 

(Sertipikat Bank Indonesia) terhadap pemberlakuan suku bunga simpanannya 

yang telah mengakibatkan terhadap naiknya suku bunga pinjaman. Akibatnya 

hampir semua bank umum mengalami negative spread, yang mengakibatkan 



modal bank merosot secara terus lnenerus hingga pada tahap CAR (Capital 

Adequacy Ratio) mengalami negatif. 

Negative spread yang dialami oleh perbankan dari waktu ke waktu 

rnengakibatkan perbankan melakukan alternatif pemberhentian expansi kredit. 

Hal ini dimaksudkan agar kerugian tidak bertambah dan hampir semua debitur 

maupun calon debitur mengalami kebangkrutan akibat krisis, sehingga tidak layak 

untuk . dibiayai kembali. Untuk mengantisipasi semakin merosotnya citra 

perbankan maka Pemerintah telah rnencanangkan dan menindak lanjuti melalui 

rekapitalisasi perbankan dimana CAR (Capilal Adequacy Ratio) telah mencapai 

di atas 4 % sesuai kebijakan Bank Indonesia. 

Dengan melihat dampak negatif akibat banyak bank-bank yang muncul 

dan perkembangan yang lebih mengarah pada pinjaman besar, maka sesuai 

kebijakan paket jan.uari 1990 ( TIM INDEF dan Divisi Mikro BRI, 1998 ), 

mensyaratkan setiap bank umum wajib mencadangkan 20 % dari portopolio 

kredit untuk golongan ekonomi lemah ( kredit kecil ). Kebijakan ini rnempunyai 

rnuatan politis dalam rangka pemerataan ekonomi, sehingga diharapkan baik 

usaha besar maupun usaha kecil dapat berkembang bersana-sama dalam 

rnemperkuat jajaran perekonomian kita. Dalarn perkembangannya, tidak semua 

bank melaksanakan kebijakan tersebut dengan sebenarnya karena keterbatasan 

tenaga dan pengembangan usaha kecil memerlukan /ransaction cost yang tinggi, 

sehingga perkembangan kredit lebih mengarah pada menengah ke atas. 



Rank Rakyat Indonesia, merupakan salah satu bank ulnuln yang tetap 

perhatian dengan kebijakan pakjan 90, melalui penyaluran pinjaman kecil di 

Bank Rakyat Indonesia Unit di seluruh Indonesia dalam bentuk Kredit Umum 

Pedesaan. Kredit Umum Pedesaan merupaltan suatu jenis pinjaman yang 

berorientasi pada pengusaha kecil atau mikro dengan maksimum pinjaman 

sebesar Rp. 25 Juta. Sejak disalurkannya pada tahun 1984, telah inampu 

menciptakan sistim perbankan yang selfflrluncing yaitu sumber dana yang 

dihimpun mumi dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ada subsidi. 

Keberhasilan kupedes (Tim INDEF 1998 dan Divisi Mikro BRI), disebabkan 

karena adanya jaringan yang sangat luas dan menggunakan pendekatan demand 

following yang melibatkan aspek sosiologi dan antropologi, sehingga metode 

pendekatan sesuai dengan karakteristik masyarakat dimana BRI Unit tersebut 

berada. 

Kupedes telah lnampu menjabarkan kepada masyarakat tentang 

bagaimana menjalankan bisnis mikro ( Micro Finance ) dengan menggunakan 

dana pinjaman yang sistemnya sangat sederhana dan mudah diperoleh, sehingga 

dapat memberikan nilai tambah terhadap kemajuan bisnis tersebut. Dengan pola 

Kupedes ini para pengusaha mikro diarahkan pada pembiayaan yang bersifat 

komersial khususnya dalam ha1 pemberlakuan suku bunga pinjaman yang 

mengikuti suku bunga yang dikenakan pada semua pengusaha pada urnumnya. 

Pada suku bunga tersebut nasabah masih mampu melakukan pembayaran secara 

tepat waktu dan perkembangan bisnisnya tetap berjalan baik. Kondisi ini 



menunjukkan fenomena yang berlainan dari anggapan selama ini, bahwa 

pengusaha kecil mempunyai resiko tunggalcan yang tinggi. Namun demikian 

persaingan perbankan dijajaran mikro dari tahun ketahun akan mengalami 

peningkatan seiring dengan arus globalisasi. Melihat kondisi ini tentunya BRI 

haws melakukan antisipasi perbaikan Kupedes, sehingga diharapkan 

perkembangan Kupedes masih dalam tahap " Pertumbuhan ". 

Dari gambaran diatas maka dilakukan penelitian dengan Judul "Strategi 

pengembangan Kupedes dalam upaya meningkatkan ekspansi Kupedes pada 

Kantor Cabang BRI Tangerang". Dari hasil penelitian ini, diharapkan akan dapat 

memberikan kontribrlsi terhadap kemajuan BRI dijajaran Mikro. 

B. Perumusan Masalah 

Melihat persaingan perbankan saat ini yang cukup tajam khususnya 

yang mengarah pada kredit bersalcala kecil serta dalam rangka mengantisipasi 

perdagangan bebas maka upaya untuk lneningkatkan ekspansi kredit Kupedes agar 

target yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen BRI dapat tercapai, diperlukan 

pengembangan produk yang lebih mengarah kepada kebutuhan nasabah sehingga 

produk unggulan pinjaman BRI untuk usaha kecil ini masih tetap perkembang 

dalam jangka panjang. Dari gambaran tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan-pennasalahan yang mendukung pengembangan Kupedes sebagai 

berikut : 



1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan Kupedes dalam upaya 

meningkatkan ekspansi Kupedes di BRI Cabang Tanggerang ? 

2. Strategi Pengembangan Kupedes yang bagairnana, yang tepat untuk 

meningkatkan ekspansi sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh 

manajemen BRI ? 

C. Tujuan Penulisan Tesis 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Kupedes 

baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran guna meningkatkan 

outstanding pinjaman di BRI Cabang Tanggerang. 

2. Untuk merumuskan strategi pengembangan Kupedes dalam rangka 

meningkatkan Outstanding pinjaman di BRI Cabang Tanggerang. 

D. Manfaat Penyusunan Tesis 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat membantu BRI dalarn rangka 

merekomendasi pengembangan produk Kupedes khususnya dalam memberikan 

masukan kepada Divisi Mikro Kantor Pusat BRI dengan menggunakan BRI Sub. 

Area Mikro Tanggerang sebagai tempat penelitian, sehingga dapat meningkat 

ekspansi Pinjaman sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh BRI Cabang 

Tanggerang. Sedangkan bagi penulis sendiri, merupakan alat untuk belajar, 

meningkatkan wawasan dibidang penelitian dan sebagai implementasi studi yang 



telah diberikan di MM4 P B  khususnya mata kuliah Menejemen Pemasaran dan 

Manajemen Strategi Agribisnis. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada kredit jenis Kupedes yang 

dilayani oleh BRI Unit se Sub. Area Mikro Tangerang, dengan mengambil sampel 

dari pegawai BRI Unit dan nasabah BRI Unit yang ada di Wilayah Sub. Area 

Mikro Tangerang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini 

dilakukan karena keterbatasan waktu dan biaya yang dimiliki oleh penulis. 




