
A. Latar Belakang 

Pembangunan sektor agribisnis berarti membangun subsektor agribisnis 

hilir, subsektor usahatani dan subsektor agribisnis hulu yang berada atau tersebar 

diseluruh pelosok tanah air secara simultan, untuk menghasilkan produk-produk 

agribisnis yang dibutuhkan pada pasar internasional clan pasar domestik. Dengan 

pengembangan agribisnis sebagai sektor unggulan (as a leading sector), 

pembangunan ekonomi nasional akan mampu mencapai Trilogi Pembangunan 

Nasional (pertumbuhan, pemerataan, stabilitas). Dalam ha1 ini pembangunan 

ekonomi nasional yang menjadikan sektor agribisnis sebagai sektor unggulan (as 

a leading sector) hams menjadi "doktrin" sekaligus visi pembangunan ekonomi 

secara efisien dan efektif (Saragih, 1997). Menurut Saragih (1997), strategi 

pengembangan sektor agribisnis sebagai berikut: pertama, pengembangan 

agroindustri sebagai motor penggerak sektor agribisnis melalui pendalaman 

struktur industri guna mencapai diversifikasi produk yang sesuai tuntutan pasar 

dan menangkap nilai tambah yang lebih besar; kedua, pengembangan strategi 

pemasaran khususnya market mapping berdasarkan preferensi konsumen, guna 

product mapping; ketiga, pengembangan surnber daya agribisnis khususnya 

teknologi (bioteknologi, teknologi ecofarminglorganic farming, teknologi proses, 

dan produk, beserta teknologi informasi ) dan sumber daya manusia (pelaku 

langsung dan tidak langsung); keempat, penataan dan pengembangan struMur 

agribisnis (struktur yang terintegrasi vertikal, organisasi bisnis petani, organisasi 

layanan dan pengelolaan sistem); Kelima, pengembangan pusat-pusat 
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pertumbuhan sektor agribisnis yang didasarkan pada keunggulan komparatif 

wilayah dan dikaitkan dengan kerjasama ekonomi wawasan; keenam, 

pengembangan infrastruktur agribisnis. Dalam hal ini, faktor modal sebagai salah 

satu faktor produksi langka memegang peranan penting untuk mencapai kinerja 

strategi yang efisien dan efektif. 

Agribisnis sebagai sektor andalan bagi Indonesia sangat diharapkan dapat 

membawa Indonesia benar-benar siap memasuki pasar bebas. Hal ini disebabkan 

oleh kondisi dam Indonesia yang mendukung dikembangkannya agribisnis dan 

sebagian besar penduduk Indonesia bermata-pencaharian di sektor pertanian. 

Pengembangan agribisnis dengan melakukan perubahan-perubahan yang 

mendasar dan terstruktur, dimana keterkaitan teknologi dan pengembangan 

sumber daya manusia serta dengan dukungan modal merupakan essensi dari 

mekanisme agribisnis modem (Said, 1995) 

Perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan 

usaha termasuk usaha yang bergerak di sektor agribinis. Untuk kepentingan 

pembiayaan, agribisnis tidak dapat lepas dari kredit perbankan. Dalam ha1 ini, 

bagi kalangan perbankan, sebenmya pemahaman terhadap karakteristik bisnis 

yang akan dibiayai merupakan faktor utama. Apabila pemahaman akan 

karakteristik bisnis agribisnis dapat dijelaskan secara terstruktur maka hal ini akan 

menjadi iklim yang kondusif untuk mempercepat proses pengembangan sektor 

agribisnis. Bagi perbankan pembiayaan dengan pola kemitraan agribisnis 

merupakan alternatif pernikiran untuk menepis kesan bahwa seolah-olah 

perbankan enggan membiayai bidang pertanian, khususnya penyaluran pinjaman 

kepada petani-petani kecil (Sukarman, 1997). 
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Batasan kemitraan dalam agribisnis menurut Badan Agribisnis 

Departemen Pertanian adalah hubungan bisnis usaha pertanian yang melibatkan 

satu atau kelompok orang1 badan hukum dengan satu atau sekelompok atau 

beberapa orang dimana masing-masing pihak memperoleh penghasilan dari usaha 

bisnis yang sama atau saling berkaitan dengan tujuan menjamin terciptanya 

keseimbangan, keselarasan dan keterpaduan yang dilandasi rasa saling 

menguntungkan dan saling melaksanakan etika bisnis. 

Tujuan dari kemitraan dalam agribisnis adalah peningkatan nilai tambah 

ekonomis maupun sosial yang diperoleh dari petani maupun mitranya serta 

tercipta kesinambungan usaha agribisnis berskala ekonorni di suatu wilayah. 

Kemitraan dianggap sebagai suatu strategi dalam memberdayakan usaha 

kecil. Dalarn agribisnis kemitraan merupakan suatu prasyarat untuk tenvujudnya 

pembangunan yang merata. Bank merupakan salah satu pelaku kemitraan. Dalam 

hubungannya dengan dengan pengusaha kecil dilandasi oleh kebijaksanaan- 

kebijaksanaan pemerintah mengenai penyaluran KUK dan melalui Undang- 

undang No.9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Kebijaksanaan yang pertama 

adalah Paket Januari Pakjan 1990) yang mewajibkan seluruh sektor perbankan 

(diluar bank asing dan campuran) untuk menyalurkan kredit kepada pengusaha 

kecil sebesar 20 % dari total portofolio kredit masing-masing. 

Pendekatan agribisnis menghendaki adanya kerjasama dan keterkaitan 

antar subsistem agribisnis dan keterkaitan antara subsektor perekonomian secara 

keseluruhan. Perbankan masuk didalam subsistem penunjang yaitu sebagai 

penunjang dibidang permodalan, peran lembaga penunjang ini adalah sebagai 

pelengkap dan sangat berarti untuk keberhasilan kegiatan agribisnis. 
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Pembiayaan terhadap usaha kecil sebagian besar dilakukan oleh bank 

pemerintah. Hal ini terjadi karena kantor cabang bank pemerintah dapat 

menjangkau pengusaha kecil sektor agribisnis yang sebagian besar bennukim di 

pedesaan. 

Deregulasi perbankan yang dilakukan pemerintah melalui paket Januari 

1987 (Pakjan 1987) dan Paket Oktober 1988 (Pakto 1988), memberikan 

keleluasaan kepada perbankan nasional untuk melaksanakan penarnbahan kantor 

cabang bank dan sekaligus kemudahan dalam pendirian bank swasta baru, Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) maupun bank campuran, yang meningkatkan 

persaingan perbankan nasional. Disusul Paket Februari 1991 (Pakfeb 1991) dan 

Paket Mei 1993 (Pakmei 1993), yang antara lain mengatur tentang kewajiban 

penyediaan modal minimum bank maupun pengelolaaan dan operasi bank 

berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential banking). 

Belum selesai masa konsilidasi, perbankan nasional didera oleh krisis 

ekonomi dan keuangan yang tejadi sejak bulan Juli 1997 sehingga menghambat 

upaya perbaikan yang sedang dilakukan. 

Bank Rakyat Indonesia sebagai bank yang mendapat tugas utama menjadi 

financial intermediary bagi usaha kecil, menengah dan koperasi dalam rangka 

membiayai kegiatan pertanian, perdagangan dan jasa serta perindustriaan 

utamanya bagi masyarakat dipedesaan memiliki produk yang dikenal dengan 

nama Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang penyalurannya dilaksanakan 

melalui BRI Unit yang tersebar di tingkat Kecamatan diseluruh Indonesia. 

Kupedes mempakan produk andalan Bank Rakyat Indonesia untuk memperoleh 

keuntungan dari bisnis Micro Banking. Tetapi berdasarkan data pada akhir tahun 
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1998, outstandingnya terlihat menurun sedangkan disisi yang lain pengh~mpunan 

dana yang didapat baik dari giro, deposit0 maupun tabungan terlihat terus 

meningkat, dimana hal ini berakibat pada tidak maksimalnya pencapaian laba 

bank yang diinginkan, karena dana yang berlebih yang didapat dari masyarakat 

tidak dapat dijual kembali ke masyarakat. 

Apabila kelebihan dana tersebut tidak dapat disalurkan melalui realisasi 

pemberian laedit Kupedes maka kelebihan dana tersebut oleh BRI Unit hanya 

dapat diinvestasikan ke Kantor Cabang BRI melalui mekanisme Transfer Pr~ce 

dengan pendapatan bunga yang lebih rendah bila dibandingkan kalau BRI Unit 

dapat menyalurkan lewat Kupedes. Dengan disalurkannya kelebihan dana tersebut 

melalui Kantor Cabang BRI yang ada diperkotaan maka ha1 ini mengindikasikan 

bahwa terdapat aliran dana dari desa ke kota yang seharusnya dana-dana yang dari 

desa tersebut sepenuhnya diperuntukkan membiayai usaha - usaha yang juga 

terdapat di pedesaan. 

Dalam kondisi yang sulit seperti saat ini Bank Rakyat Indonesia dituntut 

untuk mengkaji ulang kekuatannya agar dapat memanfaatkan peluang yang ada, 

dan memperbaiki kelemahannya agar mampu menghindar dari ancaman yang 

muncul sehingga mampu mempertahankan keberadaannya sebagai salah satu bank 

yang berfilngsi sebagai financial intermed~ary bagi pengusaha ekonomi lemah. 

Serta mempersiapkan din untuk kemungkinan membaiknya perekonomian dimasa 

mendatang tetapi dengan lebih berupaya untuk memanfaatkan kesempatan yang 

ada di sektor agribisnis yang saat ini sedang mengalami masa boommng. 
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B. Perumusan Masalah 

Pertumbuhan dunia perbankan melahirkan pesaing-pesaing baru di dalam 

lingkungan usaha perbankan, sehingga Bank Rakyat Indonesia dengan BRI Unit 

sebagai kepanjangan tangannya yang selama ini mendominasi segmen "Micro 

Finance" dengan produk pinjamannya Kupedes dituntut untuk mengkaji ulang 

kekuatannya agar dapat memanfaatkan peluang yang ada dan memperbaiki 

kelemahannya agar mampu menghadapi ancaman yang muncul sehingga mampu 

meraih laba yang lebih besar dan mempertahankan dominasi keberadaaannya pada 

penyaluran kredit bagi segmen usaha kecil. 

Dari uraian diatas, permasalahan yang dihadapi oleh PT.BRI dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan BRI Unit untuk dapat 

dapat memasarkan produk Kupedes 

2. Bagaimana upaya BRI Unit meningkatkan pangsa pasar bisnis Kupedes untuk 

dapat meraih laba yang lebih besar dan mempertahankan dominasi 

keberadaan bisnisnya dalam penyaluran kredit bagi segmen usaha kecil. 

3. Bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan pemasaran 

produk Kupedes. 

C. Tujuan Geladikarya 

1. Mengidentifikasi strategi pemasaran BRI Unit Bogor khususnya dalam upaya 

memasarkan kredit Kupedes. 

2. Mengkaji faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi 

pemasaran Kupedes di BRI Unit . 
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3. Memberikan alternatif strategi pemasaran yang kiranya dapat meningkatkan 

bisnis dan pangsa pasar Kupedes pada BRI Unit Bogor . 

D. Manfaat Geladikarya 

Hasil geladikarya ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak 

manajemen PT.Bank Rakyat Indonesia dalam merencanakan strategi pemasaran 

Kupedes bagi BRI Unit yang lebih berhasil guna. Sedangkan bagi penulis 

merupakan sarana latihan dan pengembangan wawasan, khususnya dalam 

penerapan teori manajemen strategi dan manajemen pemasaran. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup dari penelitian difokuskan pada aktivitas pemasaran 

serta mengadakan penelitian persepsi konsumen terhadap produk Kupedes di BRI 

Unit pada Bank Rakyat Indonesia, Sub Area Mikro Bogor. Pembatasan atas ruang 

lingkup penelitian ini lebih disebabkan oleh keterbatasan data, waktu dan biaya. 
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