
A. Latar Belakang 

Salah satu faktor pendukung tejadinya krisis ekonomi di Indonesia 

adalah kurang mampunya dunia usaha untuk mengantisipasi dan mengatasi 

perubahan yang terjadi dengan cepat. Perubahan tersebut dapat terjadi karena 

pengaruh lingkungan intemal maupun lingkungan ekstemal industri, 

sehingga dibutuhkan kejelian dan perhatian yang serius dari para pelaku 

usaha dalam suatu industri untuk tetap bertahan serta peka terhadap berbagai 

gejolak atau perubahan tersebut. Keadaan ini dapat berdampak terhadap 

kineja perusahaan dalam industri sehingga pelaku usaha perlu 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal dengan berusaha 

memberdayakan kekuatan dan memanfaatkan peluang yang dimiliki juga 

mampu mengurangi bahkan menghilangkan kelemahan dan ancaman yang 

terjadi. 

Industri perbankan merupakan industri yang relatif rentan terhadap 

perubahan lingkungan ekstemal dan lingkungan intemal. Perbankan yang 

sehat dan tangguh sangat vital bagi bejalannya sendi-sendi perekonomian 

suatu negara. Hal ini sangat beralasan mengingat fungsi perbankan antara 

lain memberikan trade finance melalui fasilitas LIC, Surat Kredit 

Berdokumen Dalarn Negeri (SKBDN), Kredit Investasi (KI), Kredit Modal 

Keja (KMK), dan lain-lain telah menciptakan sistem usaha yang sangat 

membantu sektor riil untuk berkembang lebih cepat sehingga adanya saling 

ketergantungan (mler depedency) antara sektor riil dan perbankan. Parahnya 
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sektor perbankan akan berdampak pada memburuknya sektor riil yang pada 

akhirnya merusak seluruh kehidupan perekonomian Indonesia dan 

lingkungan dunia usaha Indonesia. 

Krisis perekonomian Indonesia saat ini telah membuktikan ha1 tersebut, 

di mana dunia usaha mengalami kesulitan likuiditas (terutama USD) untuk 

membayar pinjaman dalam jangka pendek serta hilangnya kepercayaan asing 

terhadap Indonesia, sehingga restrukturisasi sektor nil bejalan cukup lambat 

dan jurnlah kredit macet masih sangat nyata sebesar 33,1% atau Rp 85 triliun 

dari total kredit pada bulan Desember 1999 (Bank Indonesia dan diolah 

kembali oleh RND-BEI). Selain itu faktor kurangnya informasi pasar, 

terutama untuk pengusaha kecil menengah yang mengalami kesulitan 

manajemen dan keahlian teknis, ditambah lagi walaupun pemerintah telah 

melakukan program rekapitalisasi, masih banyak perbankan yang belum 

dapat memberikan bantuan dikarenakan faktor internal perusahaan yang 

~nasih perlu pembenahan lebih lanjut. Demikian juga faktor ekstemal ikut 

mempengaruhi kesehatan perbankan tersebut sebab hams tetap menang 

dalam persaingan dengan bank lain. 

Sektor nil yang merasakan langsung dampak dari konQsi perbankan 

yang buruk tersebut mengalami penurunan nilai ekspor dari USD 53 miliar 

tahun 1997 menjadi USD 48,8 miliar pada tahun 1998, selanjutnya menurun 

lagi menjadi USD 48,s miliar terdiri dari migas USD 9,8 miliar dan non 

migas sebesar USD 38,7 miliar pada tahun 1999 (BPS, 2000). Ringkasan 
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perkembangan ekspor Indonesia Januari-Desember 1998 dan 1999 dapat 

dilihat pada Tabel 1 berikut ini 

Tabel 1. Perkembangan Ekspor Indonesia Januari-Desember 1998 dan 1999. 

Nilai FOB (Juta US$) 

Sumber : Berita Resmi statistik No 02Rh.IW31 Januari 2000. 

Walaupun tejadi penurunan nilai ekspor, ada juga ekspor barang 

tertentu yang memberikan pertumbuhan yang positif. Pada Tabel 2 berikut 

ini dapat dilihat nilai barang ekspor utama yang pertumbuhannya positif. 

Tabel 2. Nilai Barang Ekspor Utarna Yang Pertumbuhannya Positif (ribuan 
USD) 

I I I I I I 
9. 1 Minyak & biji 1 645.105 1 63,45 1 -845.593 1 -50,88 1 352.883 1 43.23 

1999 I No I Jenis Barang 1 1997 - 

I sawit I I I I I I 
10. ( Semen 1 18.612 1 102.44 1 50.281 1 136,71 1 50.859 1 58,42 

Sumber : Bank Indonesia diolah kembali oleh RND-BEI(2000) 

1998 
I I 

Nilai I % I Nilai I % I Nilai I % 
1. I Kaca & barane 1 61.197 129.02 1 -3.402 1 -1,25 1 1.209 10 ,45  
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Sebaliknya tabel 3 berikut ini menyajikan nilai barang ekspor yang 

mengalami pertumbuhan negatif dua kali lebih banyak jenisnya dari pada 

yang pertumbuhannya positif. 

Tabel 3. Nilai Barang Ekspor Utama Yang Pertumbuhannya Negatif . 

Sumber : Bank Indonesia diolah kembali oleh RND-BEI(2000). 

Untuk mengembalikan kinerja sektor riil yang mampu mengatasi 

perubahan dan persaingan yang te rjadi, maka Bank Indonesia melalui UU No 

23 Tahun 1999, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan selain bidang ' 

moneter dan pengawasan perbankan, sehingga pembiayaan ekspor selama ini 

dilakukan oleh Bank Indonesia dialihkan ke suatu leinbaga khusus 

pembiayaan ekspor, yakni PT.Bank Ekspor Indonesia (Persero) selanjutnya 

disebut BEI. BE1 yang menawarkan produk penjaminan LC impor, 
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Pembiayaan kembali LC impor, Pembiayaan kembali kredit modal kerja 

ekspor dan pembiayaan kembali diskonto wesel ekspor perlu mempersiapkan 

suatu strategi untuk mengelola berbagai produk tersebut, sehingga dapat 

berkontribusi satu sama lain dengan melakukan manajemen portofolio produk 

dan selanjutnya dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi pemasaran 

yang sedang dilakukan perusahaan saat ini. 

B. Identifikasi Masalah 

PT.Bank Ekspor Indonesia (Persero), sebagai salah satu iembaga 

keuangan yang dipersiapkan untuk menjadi lembaga pembiayaan ekspor 

(Export Credit Agency) dan baru beroperasi pada tanggal 1 September 1999 

dalam jangka pendek khusus memberikan fasilitas pembiayaan dan 

penjaminan dalarn rangka ekspor diharapkan dapat menjembatani hubungan 

sektor perbankan dan sektor usaha yang terganggu karena tidak berfungsinya 

peran intermediasi perbankan untuk mendukung sektor riil sejak terjadinya 

krisis. Untuk itu BE1 memfasilitasi trade Jinance melalui komposisi produk 

Penjaminan LIC impor, Diskonto Wesel Ekspor, Pembiayaan kembali L/C 

Impor , dan Pembiayaan Kembali Kredit Modal Kerja dan selanjutnya juga 

akan memberikan jasa konsultasi clan informasi terutama untuk perusahaan 

kecil menengah. 

BE1 dalam pelaksanaan operasinya sebagai Lembaga Pembiayaan 

Ekspor (LPE) berpegang pada prinsip yaitu komplementer terhadap bank- 

bank komersial (non-competitor), tidak mengumpulkan dana pihak ketiga 

(non DPK), dan tidak membiayai secara langsung. Dengan prinsip seperti 
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ini bukan berarti BE1 tidak menghadapi persaingan. Pasar yang bergerak 

dinamis serta beragamnya ekspektasi konsumen dengan keberadaan BEI, 

menuntut BE1 untuk menjalankan lembaga ini secara efektif dan dapat 

memberikan nilai tambah, tidak hanya bagi eksportir/importir pengguna dan 

bank komplementemya, tetapi juga secara signifikan dapat membantu 

peningkatan penerimaan devisa negara. Dengan demikian BE1 perlu 

mengevaluasi strategi bisnis yang tepat untuk setiap produk yang ditawarkan 

terutama di dalam memasarkan serta mensosialisasikannya kepada 

konsumen. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka beberapa 

pertanyaan yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut. 

1. Bagaimana posisi produk BE1 untuk kategori Penjaminan L/C impor, 

Pembiayaan Kembali L/C Impor, Pembiayaan kembali Kredit Modal Kerja 

Ekspor , dan Diskonto Wesel Ekspor. 

2. Bagaimana implikasi strategi bisnis masing-masing produk yaang dapat 

diterapkan perusahaan sesuai dengan posisi produk-produk tersebut. 

3. Bagaimana strategi pemasaran saat ini berdasarkan posisi relatif produk 

dalam matriks portofolio. 
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D. Tujuan Geladikarya 

Tujuan pelaksanaan geladikarya di PT. Bank Ekpor Indonesia (Persero) 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengkaji posisi produk BE1 dalam matriks portofolio produk. 

2. Memberikan altematif strategi bisnis dan impilikasi tindakan yang hams 

dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan posisi setiap produk. 

3. Memberikan alternatif strategi pemasaran bagi perusahaan dengan 

mengevaluasi strategi pemasaran saat ini. 

D. Manfaat Geladikarya 

Kegiatan geladikarya ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada pihak manajemen PT. Bank Ekspor Indonesia (Persero) yang dapat 

dipertimbangkan sebagai alternatif dalam pengambilan keputusan, temtama 

yang berkaitan dengan kebijakan strategi pemasaran pemsahaan Selain itu, 

bagi penulis, diharapkan geladikarya ini bermanfaat sebagai wahana dalam 

mengaplikasikan teori di dalam kondisi yang obyektif dalam bisnis yang 

nyata. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah terbatas kepada pengkajian 

portofolio produk yang dilakukan terhadap produk BE1 yaitu penjaminan L/C 

impor, Pembiayaan Kembali Kredit Modal Kerja, Pembiayaan Kembali 

Diskonto Wesel Ekspor dan Pembiayaan Ke~nbali LIC impor. Hasil 

geladikarya ini merupakan evaluasi dan implikasinya diterapkan kepada 

strategi pemasaran BE1 serta diserahkan kepada manajemen. 
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