
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Krisis ekonorni dan rnoneter telah mernberikan pengaruh yang 

sangat besar terhadap perturnbuhan perekonornian Indonesia yang 

ditunjukkan dengan rnenurunnya Produk Dornestik Bruto (PDB) nasional 

pada tahun 1997 rnenjadi sekitar Rp. 625.505 rnilyar (BPS,1999), 

berubahnya struktur ekonomi maupun struktur pelaku ekonorni, sernakin 

tingginya tingkat penggangguran dan tingkat kerniskinan serta 

terdepresiasinya nilai tukar rupiah. Pengusaha besar (konglornerat) yang 

sernula rnerupakan pelaku ekonorni yang rnernpunyai kekuatan sangat 

besar dan rnenyurnbangkan andil pada PDB sekitar 62 % (BPS,1999), 

ternyata merupakan segmen yang paling tidak tahan terhadap krisis 

rnoneter. 

Dilain pihak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang pada 

' tahun 1996 jurnlahnya cukup besar dan rnencapai sekitar 38,9 juta unit 

usaha (BPS), serta keberadaannya tersebar di seluruh pelosok tanah 

air telah terbukti justru lebih tahan terhadap krisis. Berdasarkan hasil 

penelitian Kantor Menegkop (199.8) sekitar 64 % dari jurnlah UMKM 

tersebut juga rnasih rnarnpu bertahan dalarn menjalankan usahanya 

ditengah-tengah krisis dan rnemberikan kontribusi terhadap perekonomian 

nasional, yakni terhadap PDB 59,4 % dan terhadap penyerapan tenaga 



kerja sebesar 64,31 juta jiwa atau 99,4 % dari seluruh tenaga kerja 

(BPS ,1999). 

Kondisi tersebut di atas juga telah membuka dan mengubah 

pandangan semua pihak terhadap keberadaan segmen usaha mikro, kecil 

dan menengah untuk terus diberdayakan agar dapat tumbuh dan 

berkembang secara optimal untuk dapat membangkitkan kembali sektor 

riel. Hal ini sangat penting untuk mendorong upaya pemulihan kembali 

kondisi perekonomian negara yang sarnpai saat ini belum kembali normal. 

Krisis ekonomi juga membawa dampak terhadap melemahnya 

kinerja perbankan nasional, khususnya perbankan yang selama ini lebih 

mengandalkan pembiayaan pada segmen korporasi, disamping faktor 

lemahnya komitmen para pemilik dan pengurus bank terhadap 

penerapan prisnip-prinsip pelaksanaan kegiatan operasional bank. 

Berbagai upaya telah ditempuh untuk memperbaiki kinerja perbankan 

yaitu untuk menyehatkan kuangan bank melalui program Rekapitalisasi 

dan memperbaiki kinerja pinjaman dengan Restrukturisasi kredit. Program 

di atas berlaku bagi Bank yang termasuk Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) maupun Bank Swasta. Dalam ha1 ini perbankan nasional 

diharapkan dapat melakukan konsolidasi dalam menata kembali kegiatan 

usahanya sesuai kompetensi dengan beberapa aturan atau ketentuan 

yang lebih ketat. Bank-bank yang tidak memiliki prospek dan harapan 

lagi untuk dikembangkan perlu dikaji keberadaanya, apakah perlu dibantu 

atau dibekukan usahanya, sedangkan program restrukturisasi 



dilaksanakan berupa penyerahan Non Performing Loan (NPL) kepada 

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sesuai Peraturan 

Pernerintah Nornor 84 tahun 1998. 

Keadaan tersebut rnenyebabkan perbankan tidak dapat 

rnenjalankan fungsinya sebagai Financial Intermediary secara baik. 

Dipihak lain keadaan di atas rnernberikan sinyal kepada pihak perbankan, 

bahwa untuk rnernperbaiki kinerjanya bank dituntut untuk melakukan 

reorientasi untuk mengkaji peta bisnis yang telah, sedang dan akan 

dilakukan serta rnelakukan penyesuaian terhadap strategi pembiayaan 

agar tidak sernakin terpuruk di tengah krisis yang belurn pulih benar. 

Untuk itu, ditengah kondisi lingkungan yang penuh ketidak 

pastian di sektor riel, atau kurang kondusifnya lingkungan usaha, rnaka 

pihak perbankan harus pandai rnelihat dan menangkap peluang- 

peluang bisnis yang rnernpunyai prospek dan rnernfokuskan strategi 

pernbiayaannya pada segrnen pasar yang rnenjadi fokus sasaran. 

Kondisi tersebut rnernicu pihak perbankan, yang sernula lebih fokus 

pada pernbiayaan segrnen menengah ke atas, rnulai beralih rnernbidik 

segrnen rnenengah ke bawah, dalam ha1 ini usaha rnikro, kecil dan 

menengah dengan sangat selektif dan hati-hati. Langkah tersebut 

dilakukan oleh Bank BUMN, Bank-bank swasta nasional rnaupun Bank- 

bank asing yang beroperasi di Indonesia seperti Citibank dan lain-lain (Biro 

Riset Infobank, 2001). 



Segmen usaha kecil dan menengah yang jumlahnya rnencapai 

sekitar 37,8 juta (BPS,2001), disatu sisi merupakan pasar potensial 

bagi perbankan sebagai satu alternatif untuk mengernbangkan bisnisnya, 

namun untuk dapat memanfaatkan peluang bisnis tersebut secara 

arnan diperlukan pendekatan dan strategi tertentu. Kondisi tersebut 

dapat dipahami karena segmen usaha kecil dan menengah, khususnya 

usaha kecil, merniliki karakteristik yang khas dan sebagian besar 

masih merniliki kendala internal yang menyebabkan kurang dapat 

akses terhadap pernbiayaan perbankan, yakni tidak mernenuhi 

ketentuan bank teknis, sedangkan dari pihak perbankan karena 

dituntut untuk tetap berpedoman pada prinsip prudential banking, pada 

umumnya akan membiayai segmen usaha yang dapat mernenuhi 

ketentuan bank teknis. 

Oleh karena itu, Bank "B" sebagai Bank milik pemerintah yang 

selarna ini sudah dikenal sebagai bank yang mempunyai komitmen yang 

tinggi untuk pembiayaan terhadap usaha mikro dan ritel (usaha kecil 

dan menengah) juga harus tetap waspada dan berusaha tetap dapat 

survive ditengah kondisi persaingan yang semakin ketat. Sebagai bank 

yang mengikuti Program ~eka~italisasi dan Restrukturisasi sesuai Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Gubernur BI nomor 

389/KMK.017/1999/1/101KEPIGBI tanggal 29 Juli 1999, maka Bank "B" 

menyusun Rencana Bisnis (Business Plan) untuk tahun 2000-2003. 



Selanjutnya rnelalui surat Kernenterian Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) No.S.353lD.I .MBU12002 tanggal22 Nopernber 2002 Business Plan 

tahun 200-2003 diatas akan disernpurnakan rnenjadi Corporate Plan 

2003-2007 yang dijabarkan dalam rencana jangka pendek, jangka 

rnenengah dan jangka panjang. Salah satu sasaran yang dicapai 

sebagairnana dituangkan dalam Bussines Plan 2000-2003 rnaupun 

Corporate Plan 2003-2007 yang saat ini sedang dipersiapkan adalah 

adanya kornitrnen pada pernbiayaan segrnen rnikro dan ritel yang 

diwujudkan dalarn portofolio kredit untuk segmen mikro dan ritel 

ditetapkan minimal 80 Oh dari total portofolio kredit Bank "B", serta setiap 

tahun kredit rite harus turnbuh sekitar 15 % dengan sehat dan 

rnenguntungkan. 

Dengan kondisi diatas Bank "B" harus rnelakukan berbagai 

upaya dan strategi untuk dapat rnencapai target pertumbuhan kredit 

ritel yang ditetapkan dengan selektif, rnernperhatikan asas-asas 

pernberian kredit yang sehat serta prinsip prudential banking. Dalam ha1 

ini setiap tahapan proses pernberian kredit harus berpedornan pada 

Kebijakan Umurn Perkreditan (KUP) yang telah ditetapkan yang dirnulai 

sejak proses awal perrnohonan; pada saat analisisi kredit dengan 

rnernperhatikan analisis Character, Capacity, Condition, Capital dan 

Collateral (5' C) kredit secara lengkap dan benar sesuai ketentuan 

Pedornan Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel (PPK-Ritel, 2000) dengan 

penjelasan sebagai berikut . 



a) Character atau analisis watak bertujuan untuk mendapatkan gambaran 

akan kemauan membayar dari pemohon. 

b) Capacity atau analisis kemampuan bertujuan mengukur tingkat 

kemampuan membayar dari pemohon. 

c) Capital atau analisis modal bertujuan mengukur kemampuan usaha 

pemohon untuk mendukung pembiayaan dengan modal sendiri. 

d) Condition atau analisis kondisi bertujuan mengetahui apakah usaha 

yang akan dibiayai cukup prospektif atau tidak. 

e) Collateral atau analisis agunan sebagai unsur pengaman kedua (the 

second way out) bagi bank dalam setiap pemberian kredit. 

Disamping ha1 tersebut juga melakukan pengecekan atas kelengkapan dan 

kebenaran dokumen secara hati-hati dan benar, melakukan pengawasan 

atas pencairan kredit dengan benar serta pembinaan dan monitoring 

sampai kredit yang diberikan dapat dilunasi. 

1.2. ldentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas diidentifikasi masalah 

yang muncul dalam pengembangan kredit ritel di bank "B" sebagai berikut . 

a. Ditengah persaingan perbankan yang sangat ketat maka Bank "B" 

harus berusaha untuk tetap dapat survive dan mewujudkan 

komitmennya sebagai bank yang mempunyai fokus bisnis pada 

pembiayaan segmen mikro dan ritel, yang ditunjukkan dengan portofolio 



kredit untuk segmen mikro dan ritel minimal 80 % dari total portofolio 

kreditnya. 

b. Kredit ritel setiap tahun harus tumbuh sekitar 15 %, dengan tetap 

memperhatikan prinsip tumbuh sehat dan menguntungkan, sehingga 

dalam melakukan ekspansi pinjaman ritel harus memiliki strategi yang 

tepat dengan selektif dan menerapkan prinsip prudential banking. 

c. Jumlah usaha kecil dan menengah yang sangat banyak merupakan 

pasar potensial. Namun dengan kondisi sebagian memiliki kendala 

untuk dapat akses ke perbankan karena belum dapat memenuhi 

ketentuan bank teknis, menjadikan bank "B" perlu mempertimbangkan 

produk yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, dengan tetap 

memperhatikan prinsip pemberian kredit yang sehat. 

1.3. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang dan identifikasi masalah 

tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian 

sebagai berikut . 

a. Menentukan posisi masing-masing produk kredit ritel di BanknB" 

b. Menentukan produk ritel apa yang akan dikembangkan agar target 

pertumbuhan kredit ritel dapat tercapai. 

c. Strategi ekspansi kredit bagaimana yang harus ditetapkan untuk 

meningkatkan pertumbuhan kredit ritel agar dapat mencapai target 

yang ditetapkan. 



1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perurnusan rnasalah di atas selanjutnya ditetapkan 

tujuan penelitian sebagai berikut . 

a. Untuk rnengetahui faktor-faktor yang harus rnenjadi perhat/an untuk 

rneningkatkan perturnbuhan kredit ritel. 

b. Untuk rnenentukan produk ritel yang dapat direkornendasikan untuk 

dikernbangkan dan diirnplementasikan 

c. Untuk rnenentukan strategi dalarn rangka rneningkatkan pertumbuhan 

kredit ritel. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Sebagai bahan rnasukan kepada rnanajernen Bank "B" dalarn upaya 

peningkatan perturnbuhan kredit ritel guna rnencapai target Bussines Plan 

2003, rnaupun penyusunan Corporate Plan tahun 2003-2007. 

1.6. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penyusunan tesis ini adalah tentang perurnusan 

strategi pengernbangan atau peningkatan perturnbuhan kredit ritel 

yang dikelola oleh Divisi Bisnis Ritel di Bank "B", yaitu fasilitas kredit 

yang disalurkan oleh Bank "B" kepada segrnen ritel atau usaha kecil 

dan rnenengah ke bawah, serta perorangan dengan maksirnal kredit 

sebesar Rp. 5 Milyar yang dilayani di Kantor Cabang Pernbantu (KCP), 

Kantor Cabang (Kanca) maupun Kantor Wilayah (Kanwil). 



Kredit ritel dalam tesis ini tidak termasuk kredit program yaitu 

kredit yang sumber dananya maupun ketentuannya dikaitkan dengan 

pihak ketiga baik pemerintah, dalam ha1 ini departemen teknis maupun 

lembaga lainnya seperti Kredit Kepada Koperasi Primer yang disalurkan 

kepada Anggotanya (KKPA), Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Kredit 

Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) dan 

lain-lain, maupun kredit mikro atau yang dikenal dengan Kredit Umum 

Pedesaan (Kupedes) yaitu kredit yang diberikan kepada segmen 

mikro dengan besar kredit maksimal Rp. 50 juta yang dilayani di 

kantor Unit. 




