
UK-nya kurang 20 persen. Kebijakan baru tersebut antara lain mewajibkan 

3tiap bank yang beroperasi di Indonesia, termasuk bank asing dan bank 

ampuran, menyalurkan KUK sebesar 22,5 persen - 25 persen dari ekspansi 

edit neto. Plafon kredit ditingkatkan dari Rp. 250.000.000 menjadi sampai 

mgan Rp. 350.000.000 dan diberikan imbalan kepada bank yang mencapai 

3tas penyaluran KUK, disisi lain dibebankan denda finansial kepada bank 

rng tidak mampu mencapai batas penyaluran KUK. Kebijakan tersebut 

harapkan dapat mendistribusikan kredit secara merata dan pengusaha kecil 

emperoleh kredit dalam jumlah yang lebih tinggi agar dapat mendorong 

?ngembangan usahanya 

Namun terlepas dari peraturan pemerintah tersebut, Bank A 

emerlukan terobosan strategi untuk penyaluran dana yang dapat 

smberikan keuntungan bagi Bank A. Hal tersebut terutama disebabkan oleh 

tsulitan Bank A dalam menyalurkan dana kepada sektor riil akibat terjadinya 

lsis ekonomi dan moneter sejak pertengahan tahun 1997. Sementara untuk 

triode akhir tahun 1999, jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat lebih 

lsar daripada yang disalurkan. Pada akhirnya bank A mengalami kerugian 

ng disebabkan besarnya biaya bunga yang harus dibayarkan kepada 

lmilik dana dan Bank A tidak memperoleh pendapatan dari peningkatan 

nlah kredit yang disalurkan. Oleh karena itu terobosan dalam penyaluran 

?dit sangat diperlukan oleh Bank A setidaknya untuk dapat bertahan pada 

ndisi krisis saat ini dan jika memungkinkan dapat meningkatkan keuntungan 

masa datang. 
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3. Bagaimana merumuskan strategi yang sesuai untuk penyaluran dana 

tersebut ? 

4. Faktor-faktor internal dan faktor eskternal mana yang sangat menentukan 

dalam merumuskan strategi tersebut ? 

TUJUAN 

Tujuan utama penelitian ini adalah merumuskan strategi untuk 

nenyalurkan dana pada usaha kecil agribisnis di daerah. Secara spesifik 

ujuan tersebut diuraikan sebagai berikut. 

I. Mengidentifikasi masalah-masalah penyaluran kredit usaha kecil 

agribisnis yang selama ini telah dilaksanakan 

. Menganalisa faktor-faktor lingkungan internal Bank A yang meliputi 

kekuatan dan kelemahan dalam berbagai aspek 

1. Menganalisa faktor-faktor eksternal yang berpengaruh besar terhadap 

Bank A yang menimbulkan ancaman dan peluang 

I. Merumuskan alternatif-alternatif strategi khususnya untuk mendukung 

penyaluran dana pada usaha kecil agribisnis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Bank A 

ebagai berikut. 

. Sebagai komponen strategi yang dapat diaplikasikan untuk menyalurkan 

dana yang telah banyak terhimpun dari masyarakat 

Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan 

bentuk strategi yang akan diterapkan 
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