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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Krisis ekonorni sejak Juni 1997 sangat besar darnpaknya terhadap 

ekonorni Indonesia secara rnenyeluruh. Krisis tersebut rnenyebabkan 

krisis rnultidirnensi, baik krisis di bidang politik, ekonorni dan krisis-krisis 

lainnya yang sarnpai saat ini rnasih dirasakan. Krisis rnultidirnensi ini 

menyebabkan rnenurunnya tingkat kesejahteraan rakyat secara signifikan, 

yang diawali dengan terdepresiasinya rupiah secara tajarn, sektor riil 

mengalarni kernunduran bahkan kernacetan dalarn jurnlah besar sehingga 

terjadi peningkatan jurnlah penduduk rniskin secara drastis. 

Sektor perbankan rnerupakan sektor yang paling pertama terkena 

darnpak negatif krisis ekonorni, sehingga berkurangnya jurnlah bank telah 

rnernberikan darnpak negatif dalarn perekonornian. Hal yang paling 

rnernprihatinkan adalah rnunculnya kredit berrnasalah rnenjadi cukup 

besar karena banyak terjadi pelanggaran rarnbu-rarnbu perbankan, 

terutarna tentang Capital Adequacy Ratio (CAR), Legal Lending Limit, 

Likuiditas, Profitabilitas, Adrninistrasi dan Manajernen. Akibat lebih serius 

yang dihadapi selain penyelesaian kredit bermasalah adalah rnunculnya 

banyak bank berrnasalah. 

Usaha pernerintah untuk rnengatasi kernelut di dunia perbankan 

adalah dengan rnerekstruturisasi bank-bank berrnasalah, dirnana pada 

tangal 1 Nopernber 1997 pemerintah telah rnelikuidasi 16 buah bank dan 



membekukan operasi serta melakukan take over berturut-turut 10 buah 

dan 4 buah bank pada bulan April dan Agustus 1998. Terakhir pada 

tanggal 13 Maret 1999 pemerintah kembali melikuidasi 38 buah bank, 

melakukan take over atas 7 bank serta merekapitalisasi 9 buah bank. 

Krisis yang melanda Indonesia tidak hanya menimpa perusahaan 

besar dengan hutang yang besar, tetapi juga menimpa perusahaan- 

perusahaan kecil dan menengah yang jumlahnya jauh lebih banyak. 

Dilihat dari statistik BPPN terlihat bahwa dari sekitar 110.000 debitur yang 

persoalan kreditnya sudah masuk dalam kredit macet collectibility 

(golongan) 5, hanya 2 persen yang merupakan debitur besar selebihnya 

98 persen adalah perusahaan kecillmenengah dan ritel. Tetapi dari segi 

jumlah kreditnya perusahaan kecillmenengah dan ritel hanya merupakan 

28 persen dari seluruh kredit macet kolektibility 5. 

Oleh karena itu, kegiatan menyalurkan kredit ke masyarakat tetap 

memegang peranan penting bagi kehidupan bank umum di negara 

maupun di dunia ini. Kegiatan menyalurkan kredit mengandung resiko 

yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank 

umum. Likuiditas keuangan, solvabilitas dan profitabilitas bank umum 

sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka mengelola kredit yang 

disalurkan. 

Upaya untuk mengatasi krisis ekonomi beserta dampak yang 

ditimbulkannya telah dilakukan melalui proses reformasi di bidang 

ekonomi, tetapi hasilnya belum memadai karena penyelenggaraan negara 

di bidang ekonomi selama ini dilakukan atas dasar kekuasaan yang 



terpusat dengan campur tangan pemerintah yang terlalu besar sehingga 

kedaulatan ekonomi tidak berada di tangan rakyat dan mekanisme pasar 

tidak berfungsi secara efektif dan kesenjangan ekonomi yang meliputi 

kesenjangan antara pusat dan daerah, antar pulau, antar golongan 

pendapatan, telah meluas keseluruh aspek kehidupan sehingga struktur 

ekonomi tidak kuat yang ditandai dengan berkembangnya monopoli serta 

pemusatan kekuatan ekonomi di tangan sekelompok kecil masyarakat dan 

daerah tertentu. Oleh karena itu, misi yang diamanatkan oleh rakyat dalam 

GBHN 1999-2004 yang rnenyangkut sistem ekonomi kerakyatan adalah 

sebagai ber i~ut  : pembudayaan masyarakat dan seluruh kekuatan 

ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi 

dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang berturnpu 

pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumberdaya alam 

dan surnberdaya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, 

berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. 

Pada umumnya, industri kecil mernbuat berbagai macam produk 

yang dapat digolongkan ke dalam dua kategori : barang-barang untuk 

keperluan konsumsi (final demand) dan barang-barang industri seperti 

barang modal dan penolong (intermediate demand), (Tambunan, 1999). 

Di banyak, negara termasuk Indonesia, jenis-jenis barang konsumsi 

tertentu seperti makanan dan minuman, pakaian jadi, tekstil, alas kaki dan 

alat-alat rumah tangga, industri kecil masih dapat bertahan di pasaran dan 

bahkan menikrnati pertumbuhan volume produksi yang lumayan besar 

setiap tahunnya, walaupun menghadapi persaingan yang ketat dari 



industri menengah dan besar. Hal ini terutama disebabkan karena industri 

kecil walaupun memproduksi barang yang sama seperti diproduksi oleh 

industri besar dan menengah, tetapi ada perbedaan secara alamiah atau 

rekayasa seperti : dalam ha1 warna, bentuk, rasa, kemasan, harga, atau 

pelayanan. Dengan kata lain, walaupun jenis barangnya sama tetapi 

industri kecil mempunyai segrnen pasar tersendiri yang melayani 

kelompok pembeli (konsumen) tertentu. Di samping itu perbedaan selera 

atau pola konsumsi di dalam masyarakat untuk barang yang sama juga 

sangat menentukan besar kecilnya pasar industri kecil. 

Hal tersebut diatas merupakan penyebab mengapa sampai sekarang 

jumlah usaha industri kecil cenderung meningkat dari tahun ke tahun. 

Begitu pula penyerapan jumlah tenaga kerjanya apabila dibandingkan 

dengan industri menengah dan besar, seperti terlihat didalam Tabel 1 di 

bawah ini : 

Tabel 1. Banyaknya Usaha dan Pekerja di  Sektor lndustri Menurut 
Golongan lndustri Tahun 1994 - 1998 (dalam ribuan) 

Golongan lndustri 

Surnber : Globalisasi Krisis Ekonorni dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan, Thoha, 2002 

Tabel diatas memperlihatkan bahwa 99 persen industri yang ada di 

Indonesia adalah merupakan industri kecil dan rumah tangga. Sebenarnya 



potensi industri kecil dan rurnah tangga sangat besar untuk rnenopang 

perekonomian Indonesia apabila dikernbangkan dengan baik dan benar. 

Setidaknya industri kecil dan rurnah tangga dapat rnernbantu penyerapan 

ledakan tenaga kerja. 

Apabila kita lihat dari penyebaran lokasi usaha dan besarnya tenaga 

kerja yang diserap, tarnpak bahwa lokasi industri kecil dan rurnah tangga 

harnpir 80 persen adalah berada di wilayah kawasan barat Indonesia 

(Sumatera, Jawa dan Bali), seperti terlihat pada Tabel 2 di bawah ini : 

Tabel 2. Banyaknya Usaha dan Pekerja lndustri Kecil dan Rurnah 
Tangga Menurut Wilayah Tahun 1998 (dalarn ribuan) 

awasan Timur 

. Maluku dan liian Jay 

Sumber : Globalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkiian Ekonomi Kerakyatan, Thoha, 2002 

Profil usaha kecil di lndonesia dicirikan oleh beberapa kelernahan 

yaitu akses kepada surnber dana yang rendah, ketrarnpilan dan 

penguasaan teknologi yang rendah, status hukurn sebagai lernbaga 

informal, serta aspek pernasaran yang rendah. 



Dalam perkembangannya, usaha kecil, menengah dan koperasi 

menghadapi permasalahan yang dapat dikategorikan ke dalam 

permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal terkait 

dengan sumber daya dan perputaran modal, organisasi dan manajemen, 

teknologi dan informasi serta pemasaran dan jaringan bisnis. Sedangkan, 

permasalahan eksternal yang dihadapi dalam bentuk perubahan iklim 

domestik adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur dan fasilitas serta 

ketidaksamaan dalam pemahaman mengenai usaha kecil. 

Pemerintah, dalam ha1 ini Departemen Koperasi dan Pembinaan 

Pengusaha Kecil Menengah, meluncurkan beberapa program dalam 

upaya pengentasan kemiskinan. Terdapat 17 skim kredit program yang 

didesain untuk memberikan peluang yang lebih terbuka kepada 

masyarakat kecil, sehingga diharapkan mulai dari pengusaha kecil dan 

masyarakat kecil lainnya, ekonomi dapat tumbuh dan berkembang. 

Kredit program yang diluncurkan pemerintah, terdiri dari dua yaitu 

kredit program lama yang diteruskan dan kredit program baru. Kredit 

program lama yang diteruskan, meliputi KUT, KKPA, KKOP, KKPA-TR, 

KPRSIKPRSS, KKPA-TKI, KKPA PIR-Trans KTI, KKPA Pertanian. 

Sedangkan kredit program baru meliputi KMK-BPRIBPRS, KPKMIPPKM, 

KPTTG-Taskin, KMK-UKM, KPT-PUD, Taskin Koppas, KKPA-Unggas, 

KKPA-Nelayan dan KUA-UBP. 

Sampai saat ini belum terdapat informasi secara menyeluruh 

terhadap hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kredit program ini, namun 

demikian yang banyak muncul dipermukaan adalah banyak terjadinya 



permasalahan dalam pengembalian KUT, terutama yang berkaitan 

dengan penyelewengan, penyalahgunaan dana oleh pengurus KUD, LSM, 

dan kegagalan panen. Sedangkan skim kredit lainnya tidak diperoleh 

informasi tentang keberhasilan atau kegagalannya. 

Badan Pusat Statistik (BPS) (2000), menyatakan bahwa hanya 

sebagian kecil industri kecil dan rumah tangga saja yang memanfaatkan 

bank untuk menutupi kekurangan modal. Persentasi banyaknya uasah 

industri kecil yang memanfaatkan pinjaman modal dari bank sebesar 37,4 

persen yang ternyata jauh lebih besar bila dibandingkan dengan usaha 

industri rumah tangga yang hanya sekitar 8,6 persen. Sementara 

persentase banyaknya usaha industri rumah tangga yang meminjam 

modal ke koperasi sekitar 2,8 persen, tidak berbeda jauh dengan usaha 

industri kecil yang sebesar 3,6 persen. Disisi lain ternyata sebagian besar 

usaha industri rumah tangga dengan industri kecil yang sekitar 58 persen 

meminjam modal di luar bank, seperti terlihat dalam Tabel 3 di bawah ini : 

Tabel 3. Persentase Banyaknya lndustri Kecil dan Rumah Tangga yang 
Merninjam Modal berdasarkan Asal Pinjaman, Tahun 1998 

II Asal Pinjaman I lndustri Rumah Tangga llndustri Keci 
( persen) 

37.4 

3.5 

1 .o 
1.5 

15.8 
25.0 

1. Bank 
2. Koperasi 

3. Modal Ventura 
4. Lernbaga Keuangan Bukan Bank 

5. Keluarga 
6. Perorangan 

( persen) 

8.6 

2.8 

0.3 
I .6 
17.7 
39.0 

17. Lainnya 

Surnber : Globalisasi Krisis Ekonorni dan Kebangkitan Ekonorni Kerakyatan, Thoha, 200 

29.9 15.8 



Kredit mikro, yang lebih dikenal dengan Kupedes (Kredit Usaha 

Pedesaan) telah dikenal luas di masyarakat pedesaaan dan pengusaha 

kecil perkotaan tetap setia mendampingi pengusaha, bahkan di saat-saat 

krisis. Dalam perkembangan sebelum dan sesudah krisis, usaha-usaha 

yang dibiayai dengan kredit mikro relatif tidak terpengaruh dan sebagai 

salah satu yang tahan dan tetap "survive" ketika krisis terjadi. 

Gambaran kolektibility kredit mikro yang telah disalurkan lembaga 

perbankan menunjukkan jenis kredit tersebut cukup potensial. Hal tersebut 

dapat dilihat dari data posisi Desember 1999, yaitu ; BRI Unit Desa 97 

persen - 98 persen, BPR 74 persen - 100 persen, dan Grameen Bank 99 

persen (Tabel 4). 

Tabel 4. Jumlah Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Tahun 1999 

Sumber : Direktorat Pengawasan BPR, BI, 1999, diolah 

Besarnya potensi dana Mikro Banking terlihat dari besarnya volume 

dana yang terhimpun oleh Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 1999 

mencapai Rp.20,787 trilyun. 

Jenis LKM 

BRI Unit Desa 
Koperasi Simpan Pinjam 
Unit Simpan Pinjam-Koperasi Unit Desa 
Unit Simpan Pinjam-Koperasi Perkotaan 
BPR 

Jurnlah (x Rp.Juta) 

4,714,57C 
104,679 
94,243 

1,134,612 
2,337,223 



Tabel 5. Jumlah Simpanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Tahun 1999 

Jenis LKM 

(BRI Unit Desa 

Dalam upaya memperluas segmen pasar dan dengan melihat 

potensi pasar, maka manajemen PT "Bank X" telah memutuskan untuk 

menggarap pasar bisnis micro banking melalui pembentukan tim proyek 

micro banking pada tanggal 15 Mei 2000 sebagai salah satu upaya 

memperkuat bisnis PT "Bank X". 

Misi Tim Proyek Mikro Banking adalah mengelola program-program 

penelitian dan pengembangan (R & D) aktivitas bisnis dan proyek micro 

banking sebagai bagian dari "Beyond 2000 Programs" untuk menunjang 

Visi, Misi, sasaran-sasaran, daya saing dan keunggulan kompetitif jangka 

panjang PT "Bank X". Sedangkan visi bisnis mikro banking adalah 

penyediaan produk dan jasa-jasa bank yang profitable dan ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. 

Mikro Banking merupakan peluang pengembangan bisnis bagi PT 

"Bank X" yang perlu digarap dan ditangani secara baik dan profesional 

didasarkan pada potensi non standar bankinglunbankable yang cukup 

besar dan paling tahan selama krisis. Pengembangan bisnis micro 

banking membutuhkan paradigma baru yang berbeda dengan paradigma 

konvensional banking. 

Jumlah (x Rp.Juta) 

17.554.25C( 

Koperasi Sirnpan Pinjarn 
Unit Sirnpan Pinjarn-Koperasi Unit Desa 
Unit Sirnpan Pinjarn-Koperasi Perkotaan 
BPR 

169,97C 
46,028 

1,102,44E 
1,913,915 

Surnber : Direktorat Pengawasan BPR, BI, 1999, diolah 



Produk dan jasa yang ditawarkan oleh Unit Bank Mikro harus 

rnengikuti situasi dan kondis~ rnasyarakat segrnen rnikro, yaitu ukuran 

serba kecil, fiturnya rnudah dirnengert~, prosesnya cepat dan 

pelayanannya serba informal. Upaya rnelayani rnayarakat bawah 

(Unbankable Market) rnasih akan rnengandalkan produk kredit, karena 

issu-issu pokok untuk rnernbangun dan rnengernbangkan golongan 

rnasyarakat segmen mikro adalah kebutuhan dana bagi para pengrajin, 

industri rurnah tangga, pedagang pasar, petani penggarap, dan lain-lain. 

Salah satu ternpat uji coba pengernbangan Unit Layanan Mikro 

(ULM) adalah PT "Bank X" Kantor Cabang Tangerang. Kotarnadya 

Tangerang rnernpunyai luas 183,78 krn2 dan Kabupaten Tangerang 

mernpunyai luas 11 1,038 Ha2, yang terbag~ rnenjadi 26 Kecarnatan dan 

41 1 Kelurahan. Jurnlah penduduk yang berada di wilayah Tangerang 

sekitar 4.640.029 Jiwa. Evaluasi hasil pernbangunan dl bidang ekonorni 

dari data produk dornestik regional bruto (PDRB) Kotamadya Tangerang 

rnenunjukkan perkernbangan yang cukup rneyakinkan dari Rp.14.973.425 

Juta pada tahun 2001 rneningkat sebesar 10,54 persen atau sebesar 

Rp.16.737.553 Juta pada tahun 2002. Berdasarkan data tersebut, terlihat 

bahwa wilayah Tangerang rnerniliki potensi pasar yang besar untuk 

pengernbangan rnikro banking. 



B. Perurnusan Masalah 

Saat ini terdapat beberapa lembaga keuangan baik perbankan dan 

non bank yang menangani segmen mikro. Permasalahan utama terletak 

pada upaya mengatasi persaingan yang semakin tajam khususnya yang 

mengarah pada kredit berskala kecil dalam upaya untuk meningkatan 

ekspansi kredit mikro agar target yang telah ditetapkan oleh pihak 

manajemen P i  "Bank X" dapat tercapai. Dari latar belakang tersebut, 

maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang mendukung 

ekspansi kredit mikro khususnya di PT "Bank X" Cabang Tangerang, 

sebagai berikut ; 

1. Bagaimana strategi bisnis kredit mikro yang tepat untuk 

meningkatkan ekspansi sesuai dengan target yang telah ditetapkan 

oleh PT "Bank X Cabang Tangerang? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan kredrt mikro 

dalam upaya meningkatkan ekspansi kredit di PT "Bank X Cabang 

Tangerang? 

3. Apakah potensi daerah Tangerang memberikan peluang untuk 

meningkatkan ekspansi kredit di PT "Bank Xu Cabang Tangerang? 

4. Bagairnana meningkatkan daya saing PT "Bank X" Cabang 

Tangerang melalui strategi pemasaran yang efektif? 

I 



C. Tujuan Penulisan Tesis 

Berdasarkan tinjauan latar belakang masalah dan perumusan 

masalahnya seperti di atas, maka tujuan geladikarya ini juga merupakan 

riset di bidang pemasaran kredit mikro yang bertujuan : 

1. Mengkaji strategi pemasaran kredit mikro yang telah dilakukan oleh 

PT "Bank X Cabang Tangerang. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang 

mempengaruhi keberhasilan kredit mikro dalam upaya 

meningkatkan daya saing. 

3. Merumuskan strategi bisnis kredit mikro dalam rangka meningkatkan 

outstanding pinjaman di PT "Bank X" Cabang Tangerang. 

D. Manfaat Penulisan Tesis 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta 

bahan pertimbangan kepada pihak manajemen PT "Bank X" dalam 

menyusun strategi bisnis kredit mikro sehingga dapat meningkatkan 

ekpansi pinjaman sesuai clengan target yang ingin dicapai oleh PT "Bank 

X" Cabang Tangerang. 

Sedangkan bagi penulis sendiri, merupakan alat untuk belajar 

meningkatkan wawasan di bidang penelitian dan sebagai implementasi 

studi yang telah diberikan cli MMA-IPB. 



E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada kredit mikro yang dilayani 

oleh PT "Bank X" Cabang Tangerang dengan mengambil sample dari 

pegawai dan nasabah PT "Bank X yang ada di wilayah Tangerang yang 

terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

Unit Layanan Mikro (ULM) sebagai unit operasional Micro Banking. 

Micro Banking adalah mer~~pakan salah satu Business Unit yang berada di 

dalam PT "Bank X". Business Unit (BU) merupakan unit organisasi yang 

berada di bawah Strategic Business Unit (SBU) yang memiliki karakteristik 

pasar dan bisnis yang spesifik, memiliki kewenangan tersendiri dalam 

pengambilan keputusan bisnis dan kinerjanya diukur berdasarkan 

profitabilitas yang dicapai. Business Unit (BU) dibentuk dengan tujuan 

agar bisa melayani target pasar dan nasabahnya masing-masing dengan 

lebih fokus dan intensif. Struktur organisasi masing-masing ULM berada di 

bawah Kantor Cabang. Struktur organisasi ULM menganut organisasi 

fungsional. Dalam melaksanakan Geladikarya ini masalah yang dianalisa 

dibatasi pada kondisi internal perusahaan dan faktor-faktor dominan yang 

mempengaruhi kebijakan manajemen cabang, khususnya di bidang kredit 

mikro pada PT "Bank X Cabang Tangerang. Kajian dalam penelitian ini 

hanya sampai pada tahap memberikan alternatif strategi, sedangkan 

implementasinya diserahkan kepada PT "Bank X" Cabang Tangerang. 




