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ABSTRACT 
 
 

As organizations of public trust, banks have to apply prudential banking 

principle. When banks do not apply prudential banking principle properly, it will 

create of the impacts that lead to non perfoming loan (NPL). If non perfoming 

loan (NPL) of a bank is continuing to increase, it will face up a trouble, for 

instance in 1997 crisis, when banks were getting collapse. To avoid the similar 

bad experience, the banks together with Government and Central Bank of 

Indonesia should be more prudent to run their activities. Because the main source 

of bank revenue derive from the interest, so the credit risk is becoming prime 

focus of the banks to manage. The purpose of this research is to ensure that the 

application of risk management will improve perfoming loan in BRI. Prior to the 

implementation of Central Bank of Indonesia regulation on risk management, the 

BRI has already implemented the risk management internally. The BRI is then 

adapted into the regulation released by Central Bank of Indonesia. As a result, 

non perfoming loan’s level of BRI decreased in 2008. That result proved 

implementation of credit risk management of BRI has been applied appropriately 

in line with its function that led to the decline of non perfoming loan (NPL). 

 

 

Keywords: credit risk, risk management, non perfoming loan, and regulation of 

Bank Indonesia. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Di dalam prakteknya, bank menghadapi risiko-risiko yang berkaitan 

erat dengan pengelolaan usaha bank sebagai perantara keuangan. Untuk 

meminimalkan risiko kerugian bank wajib melakukan usaha dengan 

berpedoman pada kebijakan implementasi manajemen risiko yang ditetapkan 

berdasarkan prinsip kehati-hatian. Bisnis perbankan tergolong sangat berisiko 

karena beberapa alasan sebagai berikut yaitu ( Hudgins :2005 ), (1) Sebagian 

besar aset bank dibelanjai oleh dana pinjaman masyarakat dalam bentuk 

DPK, sehingga dana yang ada di bank sangat volatile dalam arti dapat 

berubah (bisa bertambah ataupun berkurang dalam waktu yang singkat) 

tergantung transaksi DPK, (2) Bank dapat terpengaruh efek domino dari 

sistem keuangan dan perbankan itu sendiri, (3) Operasi bank didominasi oleh 

aktivitas-aktivitas keuangan yang sangat sensitif terhadap kondisi keuangan 

global. Oleh karena itu agar perbankan Indonesia sebagai lembaga 

intermediasi dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur 

dana, memiliki sistem perbankan yang sehat, baik individu maupaun 

keseluruhan, maka diperlukan pendekatan yang menerapkan deregulasi, 

prudential banking dan self regulatory banking  (Bank Indonesia, 2008). 

Proses manajemen risiko ini diperkuat oleh publikasi Bank Indonesia 

dengan mengeluarkan peraturan nomor 5/8/PBI/2003 tentang “Penerapan 
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Manajemen Risiko Bagi Bank Umum” yang akan berlaku mulai 1 Januari 

2004. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah agar bank umum di 

Indonesia menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang sejalan dengan 

rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement yang 

dikenal dengan kesepakatan Basel II. Dalam kesepakatan Basel II, 

perhitungan kecukupan modal tidak hanya didasarkan pada risiko kredit 

seperti yang sebelumnya digunakan, tetapi ditambah dengan risiko pasar dan 

risiko operasional serta risiko lainnya seperti risiko bisnis, risiko strategis dan 

risiko reputasi. 

Dari beberapa aktivitas perbankan, pemberian kredit adalah kegiatan 

perbankan yang paling vital akibatnya karena sebagian besar kerugian yang 

dialami bank disebabkan oleh kredit macet atau non perfoming loan (NPL). 

Kemacetan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal ( Hardanto,2006 ), 

yaitu  (1) Debitur tidak bisa melunasi utangnya, (2) Obligasi yang dibeli bank 

tidak dibayarkan kupon dan/atau pokok utangnya, (3) Terjadinya non-

performance (gagal bayar) dari kewajiban antar bank kepada pihak lain, 

misalnya kegagalan untuk membayar kontrak derivatif. Risiko ini dihadapi 

oleh bank baik dalam pemberian kredit korporasi maupun kegiatan kredit 

UMKM ( khususnya kredit mikro ). 

UMKM merupakan bagian dari ekonomi kerakyatan karena  jumlah 

sektor primernya cukup dominan. Dalam kredit UMKM, kredit mikro adalah 

faktor terpenting, karena dapat  meningkatkan gerak ekonomi di dalam negeri 

menjadi lebih menggeliat, dengan spektrum yang lebih luas dan dampak 
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berantai bagi perekonomian nasional. Hal ini dimungkinkan  karena kegiatan 

usahanya sangat beragam, baik dalam bentuk produksi yang melibatkan 

banyak tenaga kerja,  maupun di bidang pemasaran, jasa, transportasi dan 

lainnya. Perputaran usaha ini memberikan satu stimulan terhadap 

perekonomian rakyat lainnya, dan akan berujung kepada kemakmuran rakyat.  

Oleh karena itu kredit mikro saat ini menjadi target pasar beberapa bank 

karena mempunyai keunikan, yaitu bisa menaikkan kesejahteraan masyarakat 

dan juga memiliki risiko kredit yang cenderung kecil dibanding kredit 

korporasi. Akan tetapi dalam implementasinya ternyata kredit mikro juga 

mengandung tingkat risiko yang cukup tinggi terlebih jika persentasenya dari 

seluruh kredit yang diberikan cukup signifikan. Karena itulah penerapan 

manajemen risiko kredit mikro menjadi penting, khususnya bagi bank yang 

kegiatan pemberian kreditnya terkonsentrasi pada UMKM. 

Dari latar belakang di atas penulis berkeinginan meneliti penerapan 

manajemen risiko kredit yang dilakukan oleh suatu bank pada sektor usaha 

mikro karena  melihat fenomena yang terjadi mengenai besarnya dampak 

pemberian kredit bank. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana 

penerapan manajemen risiko kredit pada usaha Mikro. Dari uraian tersebut, 

penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul: 

“Analisis Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Kredit Mikro 

terhadap Tingkat Non Perfoming Loan (NPL) pada PT Bank Rakyat 

Indonesia Tbk” 
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1.2 Masalah Penulisan 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Penyaluran kredit perbankan memerlukan penerapan manajemen 

resiko yang efektif agar dapat mengurangi resiko yang diterima. Dasar 

penerapan manajemen risiko yang ditetapkan oleh suatu bank harus 

tepat sasaran dan sejalan dengan regulasi bank sentral. 

Apabila perbankan tidak menjalankan manajemen risiko ini dengan 

baik, maka akan berdampak pada kelangsungan usaha bank itu sendiri, 

karena akan menimbulkan non perfoming loan (NPL). Apabila terjadi 

peningkatan non perfoming loan (NPL) pada suatu bank. Dan tidak 

ditangani sedini mungkin akan dapat melemahkan permodalan bank 

yang berfungsi sebagai penutup kerugian. 

     Penulis berusaha menggambarkan bagaimana penerapan 

manajemen risiko PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) khususnya 

dalam pembiayaan mikro dan pengaruhnya terhadap NPL. Penerapan 

manajemen risiko tersebut mengacu kepada peraturan Bank Indonesia  

5/8/PBI/2003 mengenai penerapan manajemen risiko untuk bank 

umum. 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian dapat dilakukan 

secara lebih terarah. Oleh karena itu, masalah yang diungkapkan dalam 

penelitian ini akan dibatasi sebagai berikut: 
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1. Penelitian hanya difokuskan pada penerapan manajemen risiko 

kredit karena risiko kredit merupakan mayoritas risiko yang 

dihadapi perbankan pada umumnya. Analisis dipersempit pada 

risiko kredit Mikro di BRI.  

2. Penelitian hanya dilakukan pada satu bank, yaitu BRI. 

3. Periode penelitian tahun 2004-2009. 

 

1.2.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, 

maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat didefinisikan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko kredit mikro di BRI? 

2. Bagaimana pengaruh penerapan manajemen risiko kredit 

mempengaruhi tingkat non perfoming loan (NPL) pada pembiayaan 

kredit mikro  BRI? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko kredit mikro BRI. 

2. Mengetahui pengaruh penerapan manajemen risiko kredit terhadap tingkat 

non perfoming loan (NPL) pada pembiayaan kredit mikro BRI. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Sebagai pemenuhan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat 

kelulusan. Selain itu, menambah ilmu pengetahuan dalam bidang 

perbankan khususnya tentang manajemen risiko kredit mikro, analisis 

regulasi perbankan tentang perkreditan, dan risiko-risiko yang dihadapi 

oleh perbankan.  

2. Bagi BRI 

Sebagai masukan mengenai bagaimana penerapan manajemen risiko, 

khususnya risiko kredit mikro sehingga dapat meminimalisasi potensi 

kerugian yang ditimbulkan. 

3. Bagi peneliti berikutnya dan masyarakat  

Sebagai masukan dan tambahan referensi bagi pihak yang tertarik pada 

bidang perbankan, khususnya mengenai manajemen risiko perbankan jenis 

usaha mikro. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang masalah, masalah penulisan, tujuan 

penulisan, kontribusi atau manfaat penulisan, serta sistematika 

pembahasan.  
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BAB II  LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS  

Bab ini berisi teori mengenai perbankan Indonesia, pengaturan dan 

pengawasan perbankan, sistem pengawasan bank, risiko-risiko 

perbankan, peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko, manajemen 

risiko perbankan, risiko kredit, manajemen risiko perbankan, dan 

kerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENULISAN  

Bab ini menjelaskan bagaimana masalah-masalah dalam penelitian akan 

diselesaikan. Hal-hal yang diuraikan dalam bab ini adalah pemilihan 

objek penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data 

dalam skripsi ini. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang analisis penerapan manajemen risiko kredit, 

bagaimana penerapan manajemen risiko mikro pada BRI setelah Bank 

Indonesia mengeluarkan peraturan penerapan manajemen risiko untuk 

bank umum. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bagian akhir dari penulisan skripsi ini. Di dalam bab ini 

disampaikan beberapa kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan penelitian, keterbatasan penelitian serta saran yang dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya.  
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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Bank 

2.1.1.1 Pengertian Bank 

      Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 

tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. 

 Pengertian tersebut dipertegas dalam Booklet Bank Indonesia tahun 2008 

yang menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menyimpan dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup orang banyak.  

      Dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa usaha bank selalu 

berkaitan dengan masalah keuangan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, 

dan memberikan jasa bank lainnya. Dengan demikian bank sebagai suatu badan 

usaha berfungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediary) dari dua 

pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dan pihak yang kekurangan 

dana (deficit unit). 
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2.1.1.2 Landasan Hukum Perbankan 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998. 

2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 3 

Tahun 2004. 

 

2.1.1.3 Fungsi Bank 

 Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan 

atau sebagai finacial intermediary. Sementara itu, Triandaru, dkk. (2006) 

mengatakan bahwa secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai : 

1. Agent of Trust ( Lembaga yang landasannya kepercayaan ) 

Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik 

dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan 

menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. 

Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh 

bank,uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut dan juga 

percaya bahwa pada saat yang telah dijanjikan masyarakat dapat menarik 

kembali simpanan dananya di bank. Pihak bank sendiri akan mau 

menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila 

dilandasi unsur kepercayaan. 

 Analisis Pengaruh..., Arif Wijaksono, Ak.-Ibs, 2010



 10

2. Agent of Development ( lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ) 

Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat, yaitu sektor moneter 

dan sektor riil, tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling 

mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor rill tidak dapat berkinerja dengan 

baik apabila tidak didukung kinerja sektor moneter. Tugas bank sebagai 

penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan 

perekonomian di sektor riil, kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat 

melakukan investasi, distribusi dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat 

semua kegiatan investasi, distribusi, konsumsi selalu berkaitan dengan 

penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak 

lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.  

3. Agent of Service ( Lembaga yang memberikan pelayanan jasa ) 

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, 

bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada 

masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan 

perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank ini antara lain dapat 

berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa jaminan 

pemberian hak dan jasa penyelesaian tagihan.    

Ketiga fungsi di atas diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga 

bank tidak dapat diartikan hanya sebagai lembaga perantara keuangan atau 

financial intermediary institution. 

 

 Analisis Pengaruh..., Arif Wijaksono, Ak.-Ibs, 2010



 11

2.1.1.4 Pengaturan dan Pengawasan Perbankan 

Berdasarkan Booklet Bank Indonesia Tahun 2008, pengaturan dan 

pengawasan bank oleh Bank Indonesia bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi 

perbankan Indonesia sebagai: 

1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga 

penghimpun dan penyalur dana. 

2. Pelaksana kebijakan moneter. 

3. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta 

pemerataan. 

Tujuan akhirnya adalah terciptanya sistem perbankan yang sehat, baik 

sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara 

kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat 

bagi perekonomian nasional.  

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam melaksanakan fungsi 

pengaturan dan pengawasan perbankan, Bank Indonesia melakukan pendekatan 

dengan menerapkan: 

1. Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi). 

2. Kebijakan prinsip kehati-hatian (prudential banking). 

3. Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara 

konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (self regulatory banking) 

dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu 

kepada prinsip kehati-hatian. 
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2.1.1.5 Sistem Pengawasan Bank 

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI melaksanakan 

sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 (dua), pendekatan yakni 

pengawasan berdasarkan kepatuhan (compliance based supervision) dan 

pengawasan berdasarkan risiko (risk based supervision/RBS). Dengan adanya 

pendekatan RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan 

berdasarkan kepatuhan, namun merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem 

pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan 

perbankan. Secara bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh BI 

akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko.  

1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (Compliance Based Supervision) 

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya 

menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan 

ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini 

mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan 

bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut 

prinsip-prinsip kehati-hatian. 

2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision) 

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan 

pengawasan yang berorientasi ke depan (forward looking). Dengan 

menggunakan pendekatan tersebut pengawasan/pemeriksaan suatu bank 

difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (inherent risk) pada aktivitas 

fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (risk control system). Melalui 

pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk 
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proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial 

timbul di bank. Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko memiliki siklus 

pengawasan sebagai berikut : 

Gambar 2.1 Proses Siklus Pengawasan Terhadap Risiko 

 

Sumber : www.bi.go.id 

Keterangan : 

Siklus pengawasan ini dimulai dari pemahaman karakteristik masing-masing 

bank, kemudian dilihat profil risiko dari bank bersangkutan agar dapat dilakukan 

penilaian risiko. Siklus selanjutnya adalah penyusunan rencana pemeriksaan yang 
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akan diteruskan dengan pelaksanana dan pelaporan hasil pemeriksaan. Hasil 

pelaporan tersebut dijadikan dasar untuk menentukan strategi pengawasan yang 

tepat sesuai risiko yang dihadapi.  

 

2.1.1.6 Perlunya Regulasi Bank  

Bank disebut bersifat “khusus” karena permasalahan di perbankan bisa 

mengakibatkan dampak yang serius bagi perekonomian. Bank sebagai perantara 

(intermediary), artinya, bank adalah sebuah lembaga untuk menyalurkan dana 

deposito dari nasabah kepada perusahaan-perusahaan (yang berupa suatu 

pinjaman). Apabila pinjaman yang diberikan bank ternyata tidak dapat 

dikembalikan oleh perusahaan, akan menimbulkan insolvabilitas (insolvency) 

yang akan merusak modal pemegang saham (shareholder equity) dan dana dari 

nasabah. Hal itu terjadi karena bank memiliki rasio utang terhadap modal   

(gearing ratio) yang tinggi (highly geared / highly leveraged). 

Tidak seperti lembaga keuangan lainnya maupun industri lain, regulasi bagi 

industri perbankan tidak hanya mencakup produk dan jasa yang ditawarkan, tetapi 

juga mencakup lembaga bank itu sendiri. Hal ini karena kegagalan bank akan 

memberikan dampak jangka panjang yang mendalam terhadap perekonomian. 

 

2.1.2 Risiko 

2.1.2.1 Pengertian risiko  

  Berdasarkan Workbook level 1 Global Association of Risk Personals-

Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2005) risiko didefinisikan sebagai “Chance 
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of a bad outcome”. Maksudnya adalah peluang  terjadinya hasil yang tidak 

diinginkan, sehingga dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta 

tidak dikelola dengan semestinya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan 

suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang 

tidak diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif terhadap pendapatan 

dan permodalan Bank. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, maka 

pada tahap awal Bank harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara 

mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (inherent risks) maupun 

yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru Bank, termasuk risiko yang 

bersumber dari perusahaan terkait dan afiliasi lainnya. 

 

2.1.2.2 Risiko Perbankan 

      Bank memiliki banyak aktivitas untuk mendapatkan pendapatan (income 

atau return), dan dalam aktivitasnya tersebut bank selalu berhadapan dengan 

risiko. Pada dasarnya risiko melekat (inherent) pada seluruh aktivitas bank. 

Seluruh aktivitas bank, produk, dan layanan bank terkait dengan uang. Sifat uang 

adalah anonim, pihak manapun dapat memilikinya, pihak manapun ingin 

memilikinya, dan sangat mudah berpindah tangan bahkan hilang. Oleh karena itu, 

seluruh aktivitas bank mulai dari penghimpunan dana hingga penyaluran dana 

sangat rentan terhadap hilangnya uang, risiko kehilangan uang (Idroes, Ferry N., 

2008). 

      Risiko yang mungkin dihadapi dapat menimbulkan kerugian bagi bank 

jika tidak terdeteksi serta dikelola sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, bank 
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harus mengerti dan memahami risiko-risiko yang mungkin timbul dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. Eksekutif dalam manajemen bank serta semua 

pihak yang terkait harus mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam 

kegiatan usaha bank, serta mengetahui bagaimana dan kapan risiko tersebut 

muncul untuk dapat mengambil tindakan yang tepat. Pemahaman umum 

mengenai masing-masing kategori risiko sangat penting sehingga para manajer, 

pelaksana (risk taker), dan bagian pengawasan dapat berdiskusi tentang masalah-

masalah umum yang secara alami terjadi dan berbagai eksposur risiko. Risiko 

tersebut tidak harus selalu dihindari pada semua keadaan, namun dapat juga 

dikelola secara baik tanpa harus mengurangi hasil yang ingin dicapai. Risiko yang 

dikelola secara tepat dapat memberikan manfaat kepada bank dalam menghasilkan 

laba. Agar manfaat tersebut dapat terwujud, para pengambil keputusan harus 

mengerti tentang risiko dan pengelolaannya. 

 

2.1.2.3 Peristiwa Yang Menyebabkan Timbulnya Risiko (Risk Event) 

Penyebab timbulnya risiko (risk event) didefinisikan sebagai munculnya 

kejadian yang dapat menciptakan potensi kerugian atau hasil yang tidak 

diinginkan. Risk event secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyebab 

terjadinya suatu risiko. Peristiwa tersebut dapat berasal dari kejadian internal 

ataupun eksternal. Kejadian internal yang dimaksud adalah kejadian yang 

bersumber dari institusi itu sendiri, seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, 

kesalahan prosedur dan lain-lain. Kejadian internal pada dasarnya bisa dicegah 

agar tidak terjadi. Sebaliknya kejadian eksternal adalah kejadian yang bersumber 
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dari luar yang tidak mungkin dihindari. Peristiwa yang menyebabkan timbulnya 

risiko bagi bank yang bersumber dari eksternal seperti bencana alam, bencana 

akibat ulah manusia seperti kerusuhan, perang, krisis ekonomi global, krisis 

ekonomi regional, krisis ekonomi lokal, hingga dampak sistemik yang 

ditimbulkan oleh masalah pada lembaga keuangan atau bank lain. Semua kejadian 

tersebut tidak dapat diprediksi seberapa jauh pengaruhnya terhadap suatu bank. 

Peristiwa tersebut hanya dapat dikelola dan dikurangi dampak kerugian yang 

diderita. 

Risk event memiliki beberapa aspek yang penting yang harus diperhatikan 

dalam rangka mengelola risiko. Aspek-aspek yang dimaksud adalah: 

� Kecenderungan event terjadi dalam suatu rentang waktu tertentu. 

� Dampak terhadap bank jika event terjadi. 

� Ketidakpastian event; bagaimana memprediksi berbagai aspek dari risk 

event.   

 

2.1.2.4 Risiko-risiko yang Harus Dikelola Perbankan Menurut Komite Basel II 

Dalam menjalankan aktivitasnya, perbankan menghadapi berbagai jenis 

risiko. Pada dasarnya jenis-jenis risiko yang dihadapi perbankan ada dua 

kelompok besar, yaitu risiko finansial dan risiko non finansial. Risiko finansial 

terkait dengan kerugian langsung berupa kehilangan sejumlah dana akibat risiko 

yang terjadi. Sebaliknya, risiko non finansial terkait dengan kerugian yang tidak 

dapat dikalkulasikan secara jelas jumlah dana yang hilang.  
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Menurut Basel II, jenis-jenis risiko yang diharuskan dikelola oleh 

perbankan sebagai berikut (Hardanto, 2006): 

1. Risiko Kredit 

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak 

peminjam (counterparty) tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi 

kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh 

pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. 

2. Risiko Pasar 

Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada posisi neraca serta 

pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca (on and off-balance sheet) 

yang timbul dari pergerakan harga pasar (market prices). 

3. Risiko Operasional 

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian atau ketidakcukupan 

dari proses internal, sumber daya manusia, dan sistem yang gagal atau dari 

peristiwa eksternal. 

4. Risiko Konsentrasi Kredit 

Risiko konsentrasi kredit adalah ketika penempatan aktiva produktif bank 

terkonsentrasi pada satu faktor atau kelompok tertentu. Apabila terjadi 

masalah pada sektor atau kelompok tersebut, maka aktiva produktif yang 

ditempatkan berada dalam bahaya. 

5. Risiko Suku Bunga pada Buku Bank 
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Risiko suku bunga pada buku bank merupakan kerugian yang disebabkan 

oleh perubahan dari suku bunga pada struktur yang mendasari yaitu pinjaman 

dan simpanan. 

6. Risiko Bisnis 

Risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan posisi persaingan bank dan 

prospek keberhasilan bank dalam perubahan pasar. Risiko bisnis lebih 

berhubungan dengan keputusan bisnis yang diambil oleh dewan direksi bank 

dan kaitannya dengan implikasi risiko yang mungkin timbul atas keputusan 

bisnis tersebut. Dari sisi waktu, risiko bisnis bersifat jangka pendek hingga 

menengah. 

7. Risiko Stratejik 

Risiko stratejik adalah risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka 

panjang yang dibuat oleh senior manajemen bank. Risiko ini dapat dikaitkan 

juga dengan implementasi dari strategi-strategi senior manajemen bank 

tersebut. 

8. Risiko Reputasional 

Risiko reputasional adalah risiko kerusakan potensial pada suatu perusahaan 

yang dihasilkan dari opini publik yang negatif. 

 

2.1.2.5 Risiko-risiko Perbankan yang Harus Dikelola Menurut Bank Indonesia 

Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tanggal 

19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko untuk bank umum, mewajibkan 

struktur manajemen risiko dari semua bank untuk mencakup risiko-risiko sebagai 
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berikut: risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuiditas. Definisi 

dari setiap risiko yang diwajibkan untuk dikelola oleh masing-masing bank sama 

halnya dalam ketentuan Bank Indonesia. Pengertian Bank Indonesia atas risiko-

risiko tersebut sedikit berbeda dengan pengertian yang dimuat dalam kesepakatan 

Basel II. Pengertian yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

 

 

1. Risiko Pasar 

Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (adverse 

movement) dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan 

bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar. 

2. Risiko Kredit 

Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan debitur dan/atau lawan transaksi 

(counterparty) dalam memenuhi kewajibannya. 

3. Risiko Operasional 

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidakcukupan dan atau 

tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau 

adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional bank.  

4. Risiko Likuiditas 

Risiko yang antara lain disebabkan oleh bank tidak mampu memenuhi 

kewajibannya yang telah jatuh tempo. 

5. Risiko Hukum 
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Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan 

aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan 

peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan 

seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak. 

6. Risiko Reputasi 

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang 

berkaitan dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif tehadap bank. 

 

7. Risiko Stratejik 

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan 

strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, 

atau kurangnya responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. 

8. Risiko Kepatuhan 

Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan 

peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. 

 

2.1.2.6 Risiko Kredit 

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang 

counterparty gagal memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Dengan kata 

lain, risiko kredit adalah risiko karena peminjam tidak membayar utangnya. 

Risiko kredit timbul dari beberapa kemungkinan sebagai berikut: 

� Debitur tidak dapat melunasi utangnya. 
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� Obligasi yang dibeli bank, yang kupon dan/atau pokok utangnya tidak 

dibayar oleh emiten. 

� Terjadinya gagal bayar (non-perfomance) dari semua kewajiban antara bank 

dengan pihak lain. Misalnya kegagalan untuk membayar kontrak derivatif. 

Bank adalah perusahaan yang memiliki risiko kredit karena sifat bisnisnya, 

yaitu yang berbasiskan pinjaman. Bank adalah institusi dengan tingkat leverage 

yang tinggi (highly geared institution) dan peningkatan tingkat default peminjam 

akan berdampak pada peluang menurunnya modal secara cepat. 

 

2.1.2.6.1 Risiko Kredit Berdasarkan Counterparty 

 Berdasarkan counterparty, risiko kredit dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: 

� Risiko kredit pemerintahan (Sovereign Credit Risk) 

Risiko kredit pemerintahan terkait dengan pemerintah suatu Negara 

yang tidak mampu untuk membayar pokok dan bunga pinjamannya pada saat 

jatuh tempo. Pinjaman yang dilakukan pemerintah terdiri dari pinjaman 

bilateral antara Negara peminjam dengan satu pihak kreditur dan pinjaman 

multilateral, yaitu antara Negara dengan beberapa pihak kreditur. Kreditur 

dapat berupa Negara, lembaga keuangan internasional, atau gabungan 

keduanya. Pinjaman Pemerintah lainnya adalah dalam bentuk penerbitan 

surat-surat berharga. Surat berharga yang diterbitkan baik di dalam negeri 

maupun di luar negeri. Tujuan dari penerbitan surat-surat berharga tersebut, 

yaitu: 

- Membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 
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- Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus 

kas penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas Negara dalam satu 

tahun; 

- Mengelola portofolio utang Negara. 

� Risiko kredit perusahaan (Corporate Credit Risk) 

Risiko kredit perusahaan adalah risiko gagal bayar dari perusahaan 

yang menerbitkan surat utang, gagal bayar dari perusahaan yang telah 

memperoleh kredit, serta gagal bayar dari perusahaan yang telah memperoleh 

penyertaan modal. Jika dibandingkan dengan risiko kredit pemerintahan 

(sovereign credit risk), risiko kredit perusahaan (corporate credit risk) lebih 

berisiko dan kemungkinan terjadinya lebih sering. Berdasarkan prioritas 

penyelesaian kewajiban perusahaan apabila sebuah perusahaan dilikuidasi 

atau dipailitkan, maka yang paling terakhir untuk dibayar adalah pemegang 

saham. Pembayaran upah dan gaji yang tertunggak serta pajak yang 

tertunggak merupakan kewajiban pertama yang harus dibayar pada saat 

perusahaan dilikuidasi. Bank sebagai kreditur harus mengetahui posisinya 

pada neraca kewajiban debitur agar dapat mengambil tindakan yang tepat jika 

terjadi kepailitan pada perusahaan (debitur).  

� Risiko kredit konsumen (Retail Customer Credit Risk) 

Risiko kredit konsumen adalah risiko kredit yang terkait dengan 

ketidakmampuan debitur perseorangan dalam menyelesaikan pembayaran 

kreditnya. Saat ini banyak bank yang menilai bahwa pengelolaan kredit 
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konsumen individu sama pentingnya dengan kredit perusahaan, karena risiko 

yang ditimbulkan juga sama. 

Batasan dari kredit konsumen adalah kredit yang diberikan kepada 

individu untuk tujuan konsumtif yang sumber pengembaliannya tidak berasal 

dari obyek yang dibiayai. Kredit konsumen meliputi dua bidang utama dari 

pembiayaan individu, yaitu pembiayaan dengan jaminan dan pembiayaan 

tanpa jaminan. Pembiayaan dengan jaminan biasanya diberikan untuk 

pembelian suatu obyek yang besar dan frekuensinya jarang, misalnya 

pembelian rumah. Pembiayaan tanpa jaminan biasanya diberikan untuk 

pembelian obyek yang nilainya kecil dengan frekuensi yang sering, misalnya 

pembelian kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan kartu kredit. 

 

2.1.2.6.2 Metode Pengelolaan Risiko Kredit 

 Credit risk mitigation adalah teknik dan kebijakan untuk mengelola risiko 

kredit dalam rangka meminimalkan peluang atau dampak dari kerugian yang 

disebabkan oleh kredit bermasalah. Contoh credit risk mitigation: 

� Model pemeringkat untuk kredit tunggal (grading models for individual loans) 

Basel II secara khusus menunjuk penggunaan grading models sebagai bagian 

dari kerangka kerja risiko kredit. Credit grading models akan memberikan 

gambaran peluang suatu kredit menjadi macet atau gagal bayar (probability of 

default) dan akan memberi keyakinan pada bank untuk tidak 

mengkonsentrasikan kreditnya (lending portfolio) pada kredit yang rendah 

kualitasnya atau memiliki probability of default yang tinggi. Selain itu, 
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grading model merupakan sebuah cara untuk menanggulangi masalah kredit 

macet.  

� Manajemen portofolio kredit (loan portfolio management) 

Cohort analysis (untuk perusahaan maupun kredit individu atau perseorangan) 

memungkinkan hal berikut ini terjadi, yaitu: 

- Kredit tidak terlalu terkonsentrasi pada satu jenis industri apa saja atau 

pada suatu daerah tertentu saja. 

- Portofolio terdiversifikasi secara baik. 

- Risiko systematic default rendah.  

� Sekuritisasi (securitization) 

Sekuritisasi adalah proses mengemas sebagian dari portofolio kredit menjadi 

suatu instrumen sekuritas (efek) dan menjual efek tersebut kepada investor. 

Hal ini merupakan salah satu teknik yang dapat dipergunakan melindungi 

bank dari economic shock. Sekuritisasi memungkinkan bank untuk 

mengurangi tingkat exposure yang tinggi pada jenis kredit tertentu (yang 

berisiko lebih tinggi) dan mendapat dana dari penjualan kredit tersebut. Dana 

hasil penjualan dapat diinvestasikan pada aset lain yang memiliki tingkat 

risiko yang lebih rendah. 

� Agunan (collateral) 

Agunan adalah aset yang diberikan oleh nasabah untuk menjamin utang atau 

kredit mereka, yang akan menjadi milik bank jika terjadi gagal bayar atau 

macet (default). Agunan dapat berupa banyak jenis, dan mungkin juga sangat 

spesifik (bergantung pada bisnisnya). Agunan yang paling aman adalah uang 
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tunai, dan yang palik banyak dijadikan jaminan adalah properti. Basel I hanya 

mengatur sedikit mengenai agunan. Basel II mulai mengakui beragam agunan, 

terutama dalam metode Advanced Internal Rating-Based (Advanced-IRB). 

� Pemantauan arus kas (cash flow monitoring) 

Kondisi arus kas perusahaan atau perseorangan dapat terlihat dari aktivitas 

rekeningnya di bank, sehingga kredit yang memburuk dapat terdeteksi. Reaksi 

cepat terhadap kredit yang memburuk dapat memperkecil masalah 

(menurunkan risiko kredit). Dengan pemantauan arus kas, risiko kredit dapat 

diturunkan dengan cara menjaga tingkat eksposur (Exposure at Default-EAD) 

dan memastikan bahwa nasabah segera melakukan tindakan terhadap 

perubahan situasi yang terjadi. Banyak credit models yang memberikan 

perhatian khusus pada arus kas perusahaan dan perseorangan.  

� Manajemen pemulihan (recovery management) 

Banyak bank yang menyadari bahwa pengelolaan kredit macet yang efisien 

akan mampu mengurangi kerugian yang timbul. Oleh karena itu, bank 

membentuk departemen atau unit kerja yang khusus untuk menangani 

penagihan (recovery situations) yang menjadi bagian penting dari proses 

manajemen risiko kredit yang berkualitas tinggi. Loss Given Default (LGD) 

adalah estimasi dari kerugian yang masih tersisa (tak tertagih) yang 

ditanggung bank sebagai dampak dari default yang terjadi. Pembentukan Loss 

Given Default (LGD) dan manajemennya adalah dua hal utama dalam metode 

IRB untuk menghitung modal yang dicadangkan untuk risiko kredit. Nilai 

Loss Given Default LGD dalam Advanced IRB langsung dipengaruhi oleh 
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estimasi bank terhadap berapa banyak penagihan atau penarikan (recovery) 

yang dapat dilakukan pada kredit yang macet. 

 

2.1.2.7 Dampak Potensial dari Kegagalan Pengelolaan Risiko  

Menurut Sulad S. Hardanto (2006), kegagalan dalam mengelola risiko 

selain dapat merugikan bank di sisi keuangan, juga berdampak kepada pihak lain 

yang terkait dengan bank tersebut, yaitu: 

 

 

1. Pemegang saham 

Kegagalan dalam mengelola risiko berdampak langsung kepada para 

pemegang saham, dalam bentuk antara lain: 

� Kerugian dari seluruh investasi yang dilakukan oleh para pemegang 

saham, yang terburuk adalah kebangkrutan perusahaan tersebut yang 

melenyapkan semua modal yang telah disetor para pemegang saham. 

� Penurunan nilai investasi, yang berpengaruh terhadap penurunan harga 

dan/atau penurunan keuntungan. Turunnya harga saham menurunkan nilai 

perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan pemegang saham. 

� Pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada 

perusahaan. 

2. Karyawan 

Karyawan suatu bank terpengaruh oleh risk event yang menimbulkan risk loss    

terkait dengan keterlibatan mereka. Pengaruh tersebut dapat berupa: 
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� Tindakan indisipliner karena kesengajaan dan kelalaian. 

� Pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji. 

� Pemutusan hubungan kerja. 

3. Nasabah 

Dampak kegagalan pengelolaan risiko dapat berpengaruh kepada nasabah, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Konsekuensi risk loss yang 

berdampak terhadap nasabah, adalah: 

� Penurunan kualitas pelayanan konsumen. 

� Berkurangnya jenis produk yang ditawarkan. 

� Krisis likuiditas. 

� Perubahan peraturan. 

4. Perekonomian 

Pemberian kredit yang berlebihan menjadi masalah klasik yang sering 

dikaitkan dalam kondisi ekonomi yang sedang tumbuh pesat. Bank  yang over 

lending pada saat ekonomi tumbuh pesat akan mengalami under lending pada 

saat resesi yang muncul sesudahnya. Keadaan itu disebabkan oleh dampak 

resesi yang mengurangi modal bank karena terpaksa melakukan hapus buku ( 

write off ) kredit yang tidak tertagih. Pada gilirannya hal ini mengurangi 

kemampuan bank untuk memberikan kredit di masa datang apabila tidak ada 

tambahan modal. Pengaruh siklus procyclicality ini dapat terlihat jelas dalam 

pemberian kredit pada asset bubbles. Over lending selama pasar mengalami 

pertumbuhan pesat memberikan harapan pengembalian hasil dan penilaian 

aktiva yang tidak realistis. Kejadian ini sangat berisiko karena kegagalan dari 
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suatu bank, sebagian atau seluruhnya, dapat menimbulkan dampak pada 

perekonomian secara menyeluruh. 

 

2.1.3 Manajemen Risiko Perbankan 

2.1.3.1 Ruang Lingkup Manajemen Risiko Perbankan 

      Dewan direksi dari setiap bank memiliki tugas untuk menetapkan bahwa 

risiko perbankan dalam menjalankan bisnis diatur dalam suatu tata cara yang 

efektif. Dalam pelaksanaan tugas tersebut dibutuhkan: 

� Pengawasan aktif dari dewan komisaris, dewan direksi dan oleh personil 

manajemen risiko yang terkait yang dipilih bank. 

� Penetapan kebijakan dan prosedur untuk menentukan batas untuk risiko 

yang dihadapi oleh bank. 

� Penetapan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan 

mengendalikan risiko. 

� Penetapan struktur informasi manajemen yang serasi dalam mendukung 

manajemen risiko. 

� Penetapan suatu struktur pengawasan internal untuk mengatur risiko. 

 

2.1.3.2 Menetapkan Struktur Manajemen Risiko Bank 

      Direksi dan manajemen bank adalah pihak yang secara resmi bertanggung 

jawab untuk menerapkan suatu kebijakan manajemen risiko yang efektif pada 

bank yang dipimpinnya. Agar pelaksanaan tugas yang diembannya dapat 

dilaksanakan dengan baik, maka direksi harus menetapkan: 
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� Sasaran-sasaran dan kebijakan-kebijakan dari bank. 

� Kompleksitas dari bisnis yang dikelolanya. 

� Kemampuan bank untuk mengatur bisnisnya. 

      Bank Indonesia mengharapkan setiap bank yang mempunyai kompleksitas 

tinggi dalam pelaksanaan operasional bisnisnya, seperti memiliki transaksi 

(trading) obligasi, nilai tukar, pinjaman dalam valuta asing dan sekuritisasi, agar 

mempunyai struktur manajemen risiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan 

bank yang hanya mempunyai kegiatan usaha dalam bentuk tabungan dan 

pinjaman yang secara operasional relatif sederhana. 

 

2.1.3.3 Proses Manajemen Risiko Kredit 

      Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 

September 2003 Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, maka 

setiap bank diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko dalam setiap 

kegiatannya. Proses penerapan manajemen risiko tersebut terdiri dari: 

a. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi 

Pengawasan aktif dari dewan komisaris meliputi tanggung jawab dalam 

persetujuan dan peninjauan secara berkala dari strategi dan kebijakan risiko 

kredit. Pengawasan aktif direksi meliputi tanggung jawab untuk 

mengimplementasikannya.  

b. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit 

1. Menentukan kriteria pemberian kredit yang sehat 
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Bank harus memiliki informasi yang cukup dalam melakukan penilaian 

komprehensif terhadap profil risiko debitur yang meliputi tujuan kredit, 

profil risiko terkini, analisis kemampuan membayar kembali, kemampuan 

bisnis debitur dan persyaratan kredit yang diajukan. 

2. Menyeleksi transaksi risiko kredit 

Transaksi-transaksi yang mengandung risiko kredit harus diseleksi dengan 

mempertimbangkan tingkat profitabilitas. Selain itu penetapan harga 

(pricing) juga harus memperhitungkan tingkat risiko kredit. 

3. Analisis, persetujuan, serta pencatatan kredit 

Harus terdapat pemisahan fungsi (separation of duties) antara yang 

melakukan persetujuan, analisis dan pencatatan kredit. Dalam hal 

persetujuan pemberian kredit menggunakan four eyes principle, sehingga 

harus terdapat dua pihak yang independen, memiliki wewenang dan 

tanggung jawab yang sama untuk dapat menyetujui pemberian kredit. 

Dalam hal ini Satuan Kerja Operasional dan Satuan Kerja Manajemen 

Risiko. 

4. Penetapan limit 

Penentuan limit risiko untuk membatasi tingkat risiko kredit yang akan 

diambil oleh bank. Dalam prosedur penetapan limit risiko kredit bank 

harus menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penetapan 

limit risiko kredit. 

c. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta 

sistem informasi manajemen risiko kredit 
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1. Mengidentifikasi risiko kredit 

Identifikasi risiko kredit merupakan hasil kajian yang mendalam terhadap 

karakteristik risiko kredit yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu, 

yang terdiri dari penyaluran pinjaman (on-balance sheet maupun off-

balance sheet), jasa pembiayaan perdagangan (trade finance) serta 

treasury dan investasi. Identifikasi ini meliputi kondisi keuangan debitur, 

karakteristik usaha, kredibilitas debitur dan lain-lain. 

 

2. Mengukur risiko kredit 

Sistem pengukuran risiko bank harus mempertimbangkan karakteristik 

setiap jenis kredit, jangka waktu kredit, aspek jaminan/agunan, potensi 

terjadinya kegagalan dalam membayar (default risk), kesiapan dan 

kemampuan bank dalam potensi kegagalan (default).  

3. Pemantauan risiko kredit 

Bank harus melakukan pemantauan eksposur risiko kredit dibandingkan 

dengan limit kredit yang telah ditetapkan, dapat menggunakan 

kolektibilitas atau internal rating. Hal ini dilakukan secara berkala dan 

terus-menerus. 

4. Sistem informasi manajemen risiko kredit 

Sistem informasi yang dihasilkan harus dapat membantu komisaris, direksi 

dan seluruh tingkatan manajemen yang melaksanakan tugas mereka 

masing-masing, sehingga proses manajemen risiko kredit berjalan efektif. 

d. Pengendalian risiko kredit 
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Kajian terhadap pengendalian risiko kredit dilakukan oleh petugas yang 

independen dari satuan kerja operasional dan hasilnya disampaikan secara 

langsung dan lengkap kepada dewan direksi, komite audit, direktur terkait, 

satuan kerja audit internal dan satuan kerja manajemen risiko. Untuk kredit 

bermasalah sebaiknya ditangani secara khusus dengan memiliki satuan kerja 

khusus menangani kredit bermasalah. 

 

 

2.1.4 Kredit Bank 

2.1.4.1 Jenis-jenis Kredit 

      Terdapat berbagai jenis kredit yang dapat diberikan oleh bank atau 

lembaga keuangan lainnya. Hal ini berdasarkan sudut pandang kredit tersebut 

dilihat. Berikut ini jenis-jenis kredit yang diberikan perbankan kepada 

masyarakat, yaitu: 

1. Jenis Kredit Dilihat dari Jangka Waktu 

a. Kredit jangka pendek 

Suatu bentuk kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun, termasuk 

kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu 

tahun. 

b. Kredit jangka menengah 

Kredit yang berjangka waktu satu tahun hingga tiga tahun. 

c. Kredit jangka panjang 

Bentuk kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. 
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d. Demand loan atau call loan 

Bentuk kredit yang setiap waktu dapat diminta kembali. 

2. Jenis Kredit Dilihat menurut Tujuan Penggunaan 

a. Kredit modal kerja 

Kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva 

lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah. 

 

 

b. Kredit investasi 

Kredit (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-

usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian 

proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin. 

c. Kredit konsumsi 

Kredit yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perseorangan (termasuk 

karyawan bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa 

dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain. 

3. Jenis Kredit yang Disalurkan menurut Bentuk 

a. Pinjaman tunai (Cash loan) 

Pinjaman uang tunai yang diberikan bank kepada nasabahnya sehingga 

dengan pemberian fasilitas ini, bank telah menyediakan dana (fresh 

money) yang dapat digunakan oleh nasabah berdasarkan ketentuan yang 

ada dalam perjanjian kreditnya. 

b. Pinjaman bukan tunai (Non-cash loan)  
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Fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah-nasabah, tetapi atas fasilitas 

tersebut bank belum mengeluarkan uang tunai. Dalam fasilitas yang 

diberikan ini bank baru menyatakan kesanggupan untuk menjamin 

pembayaran kewajiban nasabah kepada pihak lain/pihak ketiga, sesuai 

dengan persyaratan yang ditetapkan dalam surat jaminan yang dikeluarkan 

oleh bank.  

 

 

4. Jenis Kredit yang Dilihat dari Segi Agunan 

a. Kredit dengan jaminan 

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut 

dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap 

kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan 

oleh calon debitur. 

b. Kredit tanpa jaminan 

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit 

jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas 

calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan. 

 

2.1.4.2 Analisis Kredit 

      Kredit merupakan sumber pendapatan bank (bunga) yang utama, namun 

hal tersebut juga merupakan risiko terbesar yang dihadapi oleh bank. Apabila 

terjadi kredit macet, maka hal tersebut akan menjadi masalah bagi bank. Kredit 
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bukan hanya menurunkan pendapatan, melainkan juga menurunkan jumlah dana 

operasional dan likuiditas keuangan bank, yang dapat menyebabkan turunnya 

posisi cadangan dana yang dimiliki bank. 

      Dalam keputusan kelayakan pemberian kredit bagi calon debitur, bank-

bank umumnya memiliki standar penilaian tertentu. Standar yang sering dipakai 

bank tersebut adalah prinsip 5C, yaitu : 

 

 

1. Character.  

Dasar dari pemberian suatu kredit adalah kepercayaan. Kepercayaan bank 

akan dipengaruhi oleh penilaian bank terhadap debitur dari segi moral, watak 

serta rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai bagian dari 

masyarakat maupun dalam menjalankan usahanya. Penilaian ini berguna 

untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta niat baik 

yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban calon debitur. 

2.   Capacity.  

Penilaian capacity disini adalah penilaian kemampuan debitur untuk melunasi 

kewajibannya dari hasil kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai 

bank. Bank ingin menilai apakah debitur akan sanggup melunasi tepat pada 

waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

3.  Capital.  

Capital merupakan jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon  

debitur. Umumnya semakin banyak dana/modal sendiri yang dimiliki 
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seseorang dan dipergunakan di dalam usahanya, maka tanggung jawab orang 

tersebut akan semakin besar terhadap usahanya dan kemungkinan usaha yang 

dijalankan tersebut akan berhasil menjadi lebih besar. Berdasarkan prinsip ini, 

lembaga keuangan akan lebih mudah untuk memberikan kredit kepada debitur 

yang memiliki modal cukup besar dari debitur yang memiliki modal kecil 

apalagi yang tidak memiliki modal sama sekali. 

 

 

4. Collateral.  

Yang dimaksud dengan collateral adalah asset atau surat berharga yang dapat 

diserahkan kepada bank oleh calon debitur sebagai agunan atas kredit yang 

akan diterimanya. Bagi bank, collateral merupakan alat pengamanan apabila 

usaha yang dilakukan calon debitur mengalami kegagalan sehingga debitur 

tidak dapat memenuhi kewajinban-kewajibannya. Dalam kasus lain, bank 

akan menghindari kerugian karena debitur yang dengan sengaja tidak 

memenuhi kewajibannya dengan cara mencairkan agunan tersebut. 

5. Condition of Economy.  

Bank juga harus memahami kondisi dan situasi yang terjadi di sekitarnya. 

Kelancaran usaha calon debitur akan sangat dipengaruhi oleh situasi dan 

kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum ataupun kondisi dari dimensi 

lainnya. Prinsip ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kondisi-kondisi 

tersebut mempengaruhi perkembangan usaha calon debitur, yang secara tidak 
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langsung juga mempengaruhi kemampuan calon debitur untuk memenuhi 

kewajiban-kewajibannya kepada bank. 

 

2.1.4.3 Kualitas Kredit 

      Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 

2005, Bank Indonesia sebagai regulator perbankan di Indonesia telah 

menggolongkan kualitas kredit ke dalam lima kelompok sebagai berikut: 

1. Kredit lancar, yaitu kredit yang pembayaran kembali pokok dan bunganya. 

2. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu kredit yang tunggakan pembayaran 

pokok dan atau bunganya sampai dengan 90 hari. 

3. Kredit kurang lancar, yaitu kredit yang tunggakan pembayaran pokok dan 

atau bunganya 90 hari sampai 120 hari. 

4. Kredit diragukan, yaitu kredit yang tunggakan pembayaran pokok dan atau 

bunganya 120 hari hingga 180 hari. 

5. Kredit macet, yaitu kredit yang tunggakan pembayaran pokok dan atau 

bunganya yang telah melampaui 180 hari. 

 

2.1.5. Penyelamatan kredit bermasalah 

      Menururt Siswanto Sutojo (1997), untuk menyelamatkan kredit 

bermasalah, bank dapat melakukan berbagai macam upaya. Tiga macam upaya 

tersebut sebagai berikut:  

1. Penjadwalan kembali pelunasan kredit (rescheduling) 
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Bank memberi kelonggaran debitur membayar utangnya yang telah jatuh 

tempo, dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Apabila 

pelunasan kredit dilakukan dengan cara mengangsur, dapat juga bank 

menyusun jadwal baru angsuran kredit yang dapat meringankan kewajiban 

debitur untuk melaksanakannya. Jumlah pembayaran kembali tiap angsuran 

dapat disesuaikan dengan perkembangan likuiditas keuangan (cash ending 

balance) debitur tiap akhir tahapan masa proyeksi arus kas, misalnya tiap 

bulan atau kuartal. 

 

2. Penataan kembali persyaratan kredit (reconditioning) 

Tujuan utama penataan kembali persyaratan kredit adalah memperkuat posisi 

tawar menawar bank dengan debitur, yaitu dengan mengubah syarat 

pengadaan jaminan kredit. Dalam rangka penataan kembali persyaratan kredit 

tersebut, isi perjanjian kredit ditinjau kembali, bila perlu ditambah atau 

dikurangi. Upaya penyelamatan ini biasanya dilakukan seiring dengan upaya 

penjadwalan kembali pelunasan kredit. 

3. Reorganisasi dan rekapitulisasi (reorganization and recapitalization) 

Dengan memperbaiki struktur pendanaan (rekapitulasi) dan organisasi bisnis 

debitur, kadang-kadang bank dapat membantu debitur memperbaiki kondisi 

dan likuiditas keuangan bisnis debitur tersebut. Dengan demikian diharapkan 

sedikit demi sedikit debitur mampu melunasi kredit dan bunga yang 

tertunggak. Selama proses penanganan reorganisasi dan rekapitulasi, bank 

wajib secara dekat dan terus-menerus memantau hasil yang dicapai oleh 
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bisnis debitur. Jika hasil yang dicapai jauh dari yang diharapkan, misalnya 

kondisi keuangan dan operasi bisnis perusahaan debitur memburuk, bank 

harus segera meninjau kembali keputusan mereka menyelamatkan kredit 

dengan reorganisasi dan rekapitulasi tersebut. 

4. Kombinasi 

Merupakan kombinasi dari ketiga upaya di atas. Seorang nasabah dapat saja 

diselamatkan dengan kombinasi antara Rescheduling dengan Restructuring, 

misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau 

Reconditioning dengan Rescheduling, misalnya jangka waktu diperpanjang 

modal ditambah. 

5. Penyitaan jaminan 

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-

benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk 

membayar semua utang-utangnya. 

          

2.1.6 Non Performing Loan 

2.1.6.1 Pengertian Non Perfoming Loan 

      Salah satu resiko yang dihadapi suatu bank adalah risiko tidak terbayarnya 

kredit yang telah di berikan atau yang sering disebut dengan resiko kredit. Risiko 

kredit umumnya timbul dari berbagi kredit yang masuk kategori kredit 

bermasalah. Oleh karena itu, Pemerintah dan Bank Indonesia mendorong 

perbankan agar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatannya, 

mengingat dalam menjalankan kegiatannya perbankan selalu dihadapkan kepada 
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risiko. Keberadaan non perfoming loan (NPL) yang melebihi tingkat kewajaran 

yang telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu 3-5% dari total kredit dapat 

menimbulkan kesulitan sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank yang 

bersangkutan. 

      Menurut H. MahmoedinTjoekam (2001:2), Non Performing Loan adalah 

kredit yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi tunnggakan. 

Sedangkan Menurut Keeton dan Morris (1992), pengertian non perfoming loan 

(NPL) adalah “A Non Perfoming Loan is a loan that has not been charged off but 

is 90 days or more overdue…”.  

      Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu kredit 

dikategorikan sebagai kredit yang bermasalah bila tidak dilunasi sesuai jangka 

waktu yang disepakati. 

      Untuk mengetahui tingkat non perfoming loan (NPL) suatu bank, maka 

diperlukan suatu ukuran yang terstandarisasi. Bank Indonesia menginstruksikan 

perhitungan non perfoming loan (NPL) dalam laporan tahunan perbankan 

nasional sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP tanggal 14 

Desember 2001 tentang perhitungan rasio keuangan bank, yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

 
 

 

     Bank Indonesia membedakan dua rasio non perfoming loan (NPL), yaitu non 

perfoming loan gross dan non perfoming loan net yang didasarkan pada jumlah 
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dari non perfoming loan (NPL). NPL gross mengacu pada jumlah kredit 

bermasalah sebelum dikurangi oleh PPAP yang telah dibentuk. Sedangkan NPL 

net mengacu pada jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi oleh penyisihan 

penghapusan yang telah dibentuk. 

      Bank Indonesia selaku bank sentral, menetapkan batas wajar tingkat non 

perfoming loan (NPL) perbankan, yaitu sebesar 3%-5% dari total portofolio kredit 

yang dimiliki oleh bank tersebut. Hal ini dilakukan supaya tingkat non perfoming 

loan (NPL) yang wajar terstandarisasi. 

 

2.1.6.2 Penyebab Non Perfoming Loan 

      Menurut Siswanto Sutojo (2000), kredit bermasalah dapat timbul karena 

berbagai macam sebab, yaitu faktor intern bank, ketidaklayakan debitur, dan 

pengatuh ekstern bank dan debitur. Menurut Veithzal Rivai (2006) kesalahan 

bank yang kemudian dapat mengakibatkan kredit yang diberikan menjadi 

bermasalah dapat berawal dari tahap perencanaan, tahap analisis dan tahap 

pengawasan. 

      Dari perspektif bank terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh 

berbagai faktor yang dapat dibedakan sebagai berikut: 

1. Faktor Internal 

- Kebijakan perkreditan yang ekspansif. 

- Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan. 

- Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit. 

- Lemahnya sistem informasi kredit. 
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- Itikad kurang baik dari pihak bank 

2. Faktor Eksternal 

- Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat bunga kredit. 

- Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh 

debitur. 

- Kegagalan usaha debitur. 

- Debitur mengalami musibah. 

      Perbankan harus berhati-hati terhadap faktor-faktor tersebut dan 

melakukan pengawasan dengan baik. Keterlambatan menangkap isyarat tidak 

menguntungkan dari faktor-faktor tersebut dan kelalaian dalam mengambil 

tindakan penanganannya dapat mengakibatkan kredit menjadi bermasalah. 

 

2.1.6.3 Dampak Non Perfoming Loan 

      Dampak dari tingkat non perfoming loan (NPL) yang melebihi batas wajar 

yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak hanya berdampak kepada bank 

yang bersangkutan, namun juga cakupan nasional apabila tidak ditangani dengan 

tepat.  Tingkat non perfoming loan (NPL) yang besar merupakan indikator paling 

penting bagi perbankan. Tidak hanya menyebabkan penurunan pendapatan, cash 

flow, laba, dan modal bagi perbankan, juga akan menggerogoti rasio net interest 

margin (NIM), pembentukan penyisihan dan penghapusan aktiva produktif (PPAP 

atau cadangan penghapusan kredit macet), laba perbankan, dan yang paling 

penting adalah makin merosotnya angka capital adequacy ratio (CAR) yang 

merupakan salah satu indikator tidak sehatnya sebuah bank. Lukman Dendawijaya 
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dalam buku Manajemen Perbankan mengemukakan dampak dari tingkat non 

perfoming loan (NPL) yang melebihi batas wajar sebagai berikut: 

1. Hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan (income) dari kredit yang 

diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk 

bagi profitabilitas bank. 

2. Rasio kualitas aktiva produktif menjadi semakin besar yang 

menggambarkan terjadinya situasi memburuk. 

3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif 

yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini pada 

akhirnya akan mengurangi besar modal yang dimiliki oleh bank tersebut. 

4. Menurunnya nilai tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan 

kesehatan bank dengan menggunakan CAMELS. 

 

2.1.7 Usaha Mikro 

2.1.7.1 Pengertian Usaha Mikro 

      Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah, Usaha mikro dapat didefinisikan sebagai berikut : 

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan 

usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. 

2.1.7.2 Kriteria Usaha Mikro   

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah, kriteria Usaha mikro adalah sebagai berikut :  
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Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah). 

2.2 Kerangka Pemikiran 

      Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah 

menyalurkan kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang dapat menimbulkan 

kerugian yang besar sehingga perlu dilakukan penilaian terhadap debitur agar 

tindakan preventif dapat dilaksanakan. 

      Penilaian kredit yang diberikan oleh perbankan dapat dikategorikan 

menjadi 5 golongan, yaitu kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit 

diragukan, kredit kurang lancar, dan kredit macet. Hal ini berasal dari penilaian 

kualitas kredit, yang didasarkan dari Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP 

tanggal 31 Januari 2005. Dari 5 penggolongan tersebut dapat diidentifikasi 

tingkatan kredit yang lebih berisiko sehingga bank dapat melakukan kebijakan 

manajemen risiko kredit yang sesuai. 

      Dasar penerapan manajemen risiko kredit perbankan mengacu pada 

Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 pada tanggal 19 Mei 2003 tentang 

penerapan manajemen risiko untuk bank umum, kemudian Surat Edaran Bank 

Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang proses penerapan 

manajemen risiko kredit bagi bank umum, dan dipertegas dengan Peraturan Bank 
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Indonesia No. 7/25/PBI/2005 tentang sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus 

dan pejabat bank umum. 

 
2.2.1 Bagan kerangka pemikiran 
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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

      Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah BRI yang merupakan salah 

satu bank umum terbesar di Indonesia, yang berpusat di Jl. Jenderal Sudirman No. 

44-46, Jakarta. Obyek penelitian ini merupakan studi kasus dari penerapan 

manajemen risiko kredit mikro pada BRI. Metodologi penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan studi deskriptif. Menurut Uma Sekaran (2006), 

studi deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk 

menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Tujuan studi 

dekriptif adalah memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk 

menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari 

perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, dan lainnya.  Penelitian 

dilakukan dengan menganalisis penerapan manajemen risiko kredit BRI dalam 

menghadapi risiko kredit mikro. Peneliti bermaksud untuk melihat apakah 

penerapan manajemen risiko kredit mikro BRI sudah sesuai dengan Peraturan 

Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 mengenai penerapan manajemen risiko untuk 

bank umum. Penelitian ini dimulai dari Desember 2009 hingga selesai. 
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 3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Data Yang Dihimpun 

      Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Data ini 

berupa sistem dan prosedur, dan hal-hal yang berkaitan dengan risiko mikro dari 

BRI. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka, 

menunjukkan nilai terhadap besaran atau variabel yang diwakilinya. Data yang 

digunakan adalah data historis yaitu berupa tingkat non perfoming loan (NPL) 

BRI. 

3.2.2 Metode Pengumpulan Data 

      Data yang dihimpun dalam penelitian ini merupakan data primer dan 

sekunder. Data primer diperoleh dari penggalian informasi tambahan dengan cara 

wawancara dengan praktisi dan akademisi yang terkait langsung dengan topik 

penelitian ini. Pengertian wawancara adalah interaksi komunikasi antara pihak 

peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan memberi 

jawaban (Muhammad Teguh, 1999). Data sekunder adalah data yang diperoleh 

secara tidak langsung, yang dalam penelitian ini mencakup: jurnal-jurnal, buku-

buku, hasil penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian, laporan 

tahunan, dan laporan kerja BRI. Studi kasus yang dilakukan menggunakan data 

sekunder dari laporan kerja karyawan BRI.  

3.3 Metode Analisis Data 

Menurut Patton, 1980 (dalam Lexy J. Moleong 2002: 103) menjelaskan 

bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke 
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dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Taylor, 

(1975: 79) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara 

formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang 

disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada 

hipotesis.  

Pada penelitian ini analisis data digunakan untuk dapat menyimpulkan dan 

merekomendasikan berbagai hal berkaitan dengan tujuan penelitian sistem 

manajemen risiko kredit mikro. Metode yang digunakan adalah teknik analisis 

deskriptif kualitatif. Sedangkan Data kuantitatif yang digunakan adalah tingkat 

non perfoming loan (NPL) gross BRI sebagai indikator kinerja bank. 

Pengukurannya dengan cara membandingkan jumlah kredit yang bermasalah, 

yaitu kredit yang masuk ke dalam kualitas kredit kurang lancar, diragukan, dan 

macet, dibandingkan dengan total kredit yang diberikan. Tingkat non perfoming 

loan (NPL) dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

. 
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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum 

Bank BRI merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang secara 

historis memfokuskan diri pada pembiayaan mikro dan sektor konsumen, 

perusahaan kecil dan menengah, serta agribisnis. Melalui jaringan cabang dan 

BRI Unit yang luas, Bank BRI menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan 

kepada nasabahnya. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di 

Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en 

Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan 

Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri 

tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.  

Menurut prospektus BRI, secara umum kegiatan operasi Bank BRI 

terpengaruh dan kemungkinan akan terus terpengaruh oleh krisis ekonomi global 

yang terjadi, termasuk kondisi perekonomian Indonesia. Dalam mengantisipasi 

perubahan kondisi ekonomi tersebut, Bank BRI tetap konsisten melaksanakan 

Rencana Bisnis Bank yang disusun sebagai panduan dalam meningkatkan kinerja 

usaha Bank BRI dan memenuhi seluruh ketentuan kehati-hatian bank ( prudential 

banking ).  

Kegiatan usaha BRI senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang 

berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. 

Perkembangan bisnis bank yang pesat juga menyebabkan risiko kegiatan usaha 
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bank semakin kompleks. BRI dituntut untuk menerapkan manajemen risiko yang 

handal agar mampu beradaptasi dengan kompleksitas kegiatan usaha tersebut. 

BRI telah menyusun Kebijakan Umum Manejamen Risiko ( KUMR ) yang 

merupakan aturan tertinggi dalam implemantasi manajemen risiko pada seluruh 

kegiatan bisnis BRI. 

Berdasarkan KUMR di atas, BRI telah menetapkan berbagai kebijakan di 

bidang manajemen risiko yang meliputi Manajemen Risiko Kredit ( MRK ), 

Manajemen Risiko Pasar ( MRP ) dan Manajemen Risiko Operasional ( MRO ), 

yang kemudian dijadikan satu dalam buku dengan nama Pedoman Pelaksanaan 

Penerapan Manajemen  Risiko ( PPPMR ). PPPMR BRI terdiri atas Pedoman 

Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Kredit ( PPPMRK ), Pedoman 

Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Operasional ( PPPMRO ), Pedoman 

Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Pasar ( PPPMRP ). 

Dalam rangka mempertahankan dan mengelola risiko kredit, BRI 

menerapkan beberapa prisip seperti pemisahan pejabat kredit sesuai dengan 

bidang tugas  ( Relationship Management dan Credit Risk Management ), 

penerapan four eyes principles, penerapan risk scoring system, serta pemisahan 

pengelolaan kredit bermasalah. Selain itu dalam proses pemberian kredit harus 

mengikuti prosedur perkreditan yang sehat. 

BRI telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko 

Kredit ( PPPMRK ), diantaranya meliputi kerangka kerja dan tata kelola 

manajemen risiko kredit, pedoman portopolio kredit ( loan portfolio guideline ), 

prosedur penetapan limit risiko kredit untuk aktivitas perkreditan, trade financing, 
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treasury dan pembiayaan dan pedoman pengukuran risiko kredit sesuai dengan 

Basel II ( standardized approach dan internal rating based approach ).  

Pengukuran risiko kredit dengn Internal Rating Based Approach ( IRBA ) 

dimulai dengan melakukan Redesign Credit Risk Rating ( CRR ) dan Credit Risk 

Scoring ( CSR ). BRI telah me-redesign untuk CRR bisnis menegah dan bisnis 

ritel, serta CRS untuk kredit Briguna kepada golongan berpenghasilan tetap          

( Kretap ) , Kredit Pensiun ( kresun ), Kredit Perumahan Rakyat ( KPR ), KKB 

mobil, KKB motor dan kupedes non golongan berpenghasilan tetap ( non 

Golbertap ).  

Dalam kerangka kerja management risiko kredit, diperlukan suatau komite 

manajemen risiko kredit ( credit risk management committee ), yang merupakan 

sub risk management committee ( RMC ) untuk membahas permasalahan yang 

berkaiatan dengan eksposur risiko kredit dan penerapan manajemen risiko kredit. 

Untuk mendukung implemantasi pengukuran risiko kredit sesuai dengan Basel II  

(  standardized approach dan internal rating based approach ) tersebut di atas, 

saat ini sedang dilakukan implemantasi Loan Approval System ( LAS ) untuk 

kredit sampai dengan putusan Pemimpin Cabang BRI, pengembangan sistem 

informasi risiko kredit yang meliputi integritas data risiko kredit untuk memenuhi 

kebutuhan internal dan eksternal, Kupedes dan sebagian kredit ritel. Tahap 

selanjutnya akan dilakukan pengembangan LAS untuk kredit di atas Rp 500 juta. 

Khusus untuk persiapan implemantasi pengukuran risiko kredit sesuai dengan 

IRB Basel II, saat ini telah dilakukan redesign CRR dan CRS serta melakukan 

simulasi perhitungan Probabilty of Default ( PD ) dengan menggunakan data CRR 
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dan CRS dengan permodelan scorecard serta simulasi perhitungan Lost Given 

Default ( LGD ) ritel.  

 

4.1.1 Dasar Ketentuan Manajemen Risiko di BRI 

Untuk memperkokoh dilaksanakannya peraturan PBI mengenai 

menajemen risiko bank umum, BRI mempunyai ketentuan yang bersifat internal 

dalam proses manajemen risiko, yaitu : 

• Pendirian satuan kerja manajemen risiko BRI, berdasarkan SK BRI No.S.23-

DIR/REN/04/2005 Tanggal 29 April 2005 berisi struktur organisasi 

manajemen risiko PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 

• Pembentukan grup manajemen risiko Kanwil, berdasarkan SK BRI No.S.51-

Dir/REN/03/2007 Maret  2007 berisi organisasi kantor wilayah dan cabang PT 

Bank Rakyat Indonesia Tbk 

• Pembentukan RMC dan SUB RMC BRI, berdasarkan SK No.S.27-

DIR/REN/DMR/06/2007 berisi Risk Management Committee dan sub RMC. 

Fungsi Risk Management Committee membahas profil risiko dengan pertemuan 

minimal tiga bulan sekali dan untuk sub RMC dikepalai oleh Senior Risk 

Manager, Direktur Utama, dan Direksi. 

4.2  Organisasi Manajemen Risiko 

4.2.1 Independensi Divisi Manajemen Risiko 

Dalam mengelola risiko, BRI telah membangun sistem manajemen risiko 

terpadu dan menyeluruh. Penerapan sistem ini merupakan komitmen Direksi BRI 
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untuk meminimalkan potensi kerugian yang dihadapi oleh BRI. Manajemen 

Risiko memiliki peran penting dalam pengelolaan Bank guna pencapaian tujuan 

Perusahaan melalui dua aspek, yaitu melindungi modal dan mengoptimalkan 

hubungan Risk dan Return.  

Visi Divisi Manajemen Risiko 

BRI menerapkan manajemen risiko terbaik untuk menjaga kelangsungan usaha. 

Misi Divisi Manajemen Risiko 

Misi Divisi Manajemen Risiko adalah 

- Menjadi mitra strategis dalam membangun risk culture. 

- Memfasilitasi pelaksanaan pengendalian berbasis risiko. 

- Mendukung proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan 

batas risiko yang dapat diterima dan optimalisasi risk-return serta 

kecukupan modal 

Divisi Manajemen Risiko merupakan unit organisasi yang mandiri dengan ciri-ciri 

sebagai berikut : 

- Pemisahan fungsi/ tugas antara unit kerja operasional (UKO) , unit kerja 

divisi manajemen risiko ( DMR ) dan unit kerja audit (AIN) 

- Proses pengambilan keputusan yang tidak memihak atau menguntungkan unit 

kerja operasional tertentu atau mengabaikan unit kerja operasional lainnya. 

Pengelolaan manajemen risiko BRI sejalan dengan penerapan model tiga 

garis pertahanan (three lines of defense), yaitu: 

1.  Risk Taking Units/Unit Kerja Operasional (UKO) sebagai garis pertahanan 

pertama, adalah pihak yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi 
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pengendalian intern dan menjaga kualitas output dan proses bisnis sesuai 

dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. UKO melakukan 

pengendalian secara langsung terhadap inherent risk, sehingga diharapkan 

dapat meminimalkan residual risk. 

2.  Unit Kerja Manajemen Risiko sebagai garis pertahanan kedua, adalah unit 

kerja yang bertanggung jawab mengendalikan risiko agar eksposur secara 

keseluruhan tidak melampaui kemampuan modal BRI. Pengendalian risiko 

tersebut dilakukan antara lain dengan penetapan dan pemantauan limit 

risiko. 

3.  Satuan Kerja Audit Intern sebagai garis pertahanan ketiga, bertanggung 

jawab memastikan efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pada 

unit-unit kerja baik UKO maupun UKMR. 

 

4.2.2 Tanggung jawab dan Wewenang 

• Komisaris ( melalui rekomendasi KPMR ) 

Pengawasan dengan mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan 

kebijakan dan strategi serta merekomendasi evaluasi dan persetujuan. 

• Direksi Divisi Manajemen Risiko ( melalui rekomendasi RMC ) 

Kebijakan dan pemantauan dengan menetapkan kebijakan dan strategi dan 

memastikan terlaksananya fungsi manajemen risiko, menyusun kebijakan umum 

manjemen risiko (KUMR) dan strategi manajemen risiko, menetapkan limit 

risiko, memberikan rekomendasi kepada direktur utama / direksi, mengkaji ulang 

kebijakan prosedur dan metodologi. 
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• Audit Internal   

Memastikan kualitas proses ( quality assurance ) dan mengevaluasi pelaksanaan 

sistem pengendalian intern 

• Divisi Manajemen Risiko  

Menerapkan kebijakan dan strategi, melaksanakan manajemen risiko dan 

memantau eksposur risiko, memantau implementasi strategi manajemen risiko, 

mengkaji usulan produk dan aktivitas baru, merekomendasi maksimal eksposur, 

mengevaluasi akurasi dan validitas data risiko, menyusun dan menyampaikan 

profil risiko. 

• Unit Kerja Operasional ( UKO ) 

Melaksanakan aktivitas operasional, mematuhi limit, melaksanakan manajemen 

risiko dan memantau eksposur risiko. 

 

4.2.3  Risk Management Committee 

Dalam melakukan pengelolaan eksposur risiko bisnis BRI dan dalam 

penetapan Sistem Manajemen Risiko BRI, Direksi BRI dibantu oleh Risk 

Management Committee (RMC) BRI sebagai badan tertinggi dalam sistem 

manajemen risiko BRI. Selain RMC, terdapat juga 3 Sub-RMC yaitu  Credit Risk 

Management Committee (CRMC), Operational Risk Management Committee 

(ORMC), dan Market Risk Management Committee (MRMC), yang dibentuk 

untuk membahas permasalahan permasalahan yang menyangkut risiko kredit, 

risiko pasar, risiko operasional dan risiko lainnya. Rapat RMC BRI dilaksanakan 

sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan. 
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4.2.4 Struktur Organisasi Manajemen Risiko BRI 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Manajemen Risiko BRI 
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4.2.5 Implementasi Manajemen Risiko 

Penilaian risiko BRI secara agregat melalui proses self assessment 

menghasilkan Profil Risiko. Profil Risiko tersebut terdiri dari Inherent Risk (risiko 

yang melekat pada aktivitas bank sebelum dilakukan kontrol) dan Risk Control 

System (pengendalian terhadap risiko inheren) terhadap 8 (delapan) jenis risiko 

pada 7 (tujuh) aktivitas fungsional BRI yaitu aktivitas fungsional perkreditan, 

treasury, trade finance, pendanaan, operasional dan jasa, IT System, dan support. 

 

4.3 Manajemen Risiko Kredit 

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank 

seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan 

perdagangan, yang tercatat dalam banking book maupun trading book. 

Berdasarkan pembebanan modal, risiko kredit merupakan risiko terbesar karena 

kredit merupakan aktivitas BRI yang terbesar. Produk/ tagihan BRI yang 

mengandung eksposur risiko kredit meliputi pinjaman maupun non pinjaman 

(penempatan, penyertaan, dan tagihan/aktiva lainnya seperti piutang 

intern/piutang ekstern). Risiko Kredit yang berasal dari aktivitas 

perkreditan/pembiayaan BRI yang merupakan kegiatan utama BRI dipantau dari 

parameter antara lain rasio NPL, rasio Konsentrasi 25 Debitur terbesar, dan rasio 

PPAP. Risiko kredit yang berasal dari aktivitas trade finance dipantau dari 

parameter antara lain rasio NPL Wesel Ekspor, NPL LC Impor, sedangkan 

aktivitas treasury dipantau dari parameter antara lain rasio Non Performing Asset. 
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4.3.1 Persiapan Implementasi Basel II 

BRI telah membentuk Struktur Koordinasi Implementasi Basel II yang 

melibatkan seluruh unit kerja yang terkait. Struktur Koordinasi Implementasi 

Basel II diketuai oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko. Mengingat kompleksitas 

dan besarnya eksposur berisiko kredit di BRI, maka BRI telah membentuk Tim 

Project Office Credit Risk Basel II yang bertanggung jawab melakukan 

pengembangan dan implementasi manajemen risiko kredit dengan pendekatan 

Standar dan Internal. 

 

4.3.2 Proses Manajemen Risiko Kredit 

BRI dalam melaksanakan proses Manajemen Risiko Kredit telah membuat 

pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Kredit (PPPMRK) yang 

akan menjadi panduan bagi seluruh Unit Kerja dalam menerapkan Manajemen 

Risiko Kredit. Pedoman tersebut meliputi pedoman Kerangka kerja dan tata kelola 

Manajemen Risiko Kredit, pedoman pelaksanaan penerapan Basel II, Back 

Testing, Stress Testing, Sistem Pemeringkatan Internal untuk produk dan aktivitas 

berisiko kredit, prosedur penetapan Limit Risiko Kredit, Pedoman Portofolio 

Kredit dan pedoman pembentukan PPAP di daerah rawan bencana. BRI secara 

rutin telah melakukan analisis Stress Testing (dengan berbagai skenario serta 

worst case scenario). Analisis ini dilakukan untuk portofolio kredit dengan 

menggunakan data past performance dengan mengacu pada kondisi eksternal dan 

kondisi ekonomi makro khususnya pada kondisi krisis tahun 2008. 
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4.3.3 Pemantauan dan Pengendalian Risiko Kredit 

Untuk menjaga kualitas portofolio perkreditannya, BRI menerapkan 

prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit. Prinsip utama dalam 

mengelola risiko kredit antara lain adalah pemisahan pejabat kredit menjadi 

Relationship Management dan Credit Risk Management, penerapan four eyes 

principle, penerapan risk scoring system, serta pemisahan pengelolaan kredit 

bermasalah. Selain itu dalam proses pemberian kredit harus mengikuti prosedur 

perkreditan yang sehat. Untuk menjalankan fungsi Manajemen Risiko di bidang 

risiko kredit, telah dibuat suatu kerangka kerja (framework) dan tata kelola 

Manajemen Risiko Kredit yang merupakan struktur yang menggambarkan 

keterlibatan seluruh pihak yang terkait (Komisaris, Direksi, Komite, UKO, Audit 

Intern dan Divisi Manajemen Risiko), dengan memperhatikan nilai-nilai dasar 

organisasi, infrastruktur, dan faktor pendukung serta Rencana Bisnis Bank, untuk 

melaksanakan peran dan tugasnya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan. 

BRI telah menyusun Pedoman Portofolio Kredit/ Loan Portfolio Guidelines 

(LPG) yang bertujuan agar BRI dapat membuat suatu portofolio kredit yang 

paling optimal, yaitu portofolio yang memberikan tingkat return/profit yang 

maksimal dengan tingkat risiko yang minimal. BRI sedang menyusun Limit 

Konsentrasi Kredit untuk membatasi tingkat risiko kredit sampai batas yang dapat 

ditolerir BRI pada aktivitas perkreditan, treasury dan trade finance. 
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4.3.4 Pengukuran Risiko Kredit 

 Pengukuran risiko kredit BRI dikembangkan untuk mengantisipasi 

penerapan Basel Capital Accord II di perbankan Indonesia. Pengukuran 

Probability of Default nasabah BRI akan dilakukan dengan menggunakan metode 

credit grading. Pengumpulan data yang dibutuhkan telah dimulai melalui 

penerapan credit risk rating (CRR) sejak tahun 2001 untuk segmen kredit 

menengah dan segmen kredit ritel di seluruh Kantor Cabang BRI. Sedangkan 

untuk kredit mikro menggunakan loan approval system. Meskipun demikian, 

sampai saat ini proses penyempurnaan terus dilakukan terhadap metodologi untuk 

perhitungan probability of default yang nantinya akan dijadikan dasar untuk 

perhitungan cadangan (PPAP), modal (capital at risk), pricing, alokasi capital dan 

manajemen portofolio. Pengukuran risiko kredit dilakukan dengan melihat 

parameter yang mempengaruhinya. Dalam implementasinya Bank BRI 

menggunakan lima parameter, yaitu : 

1. NPL ( non performing loan ) 

NPL merupakan indikataor yang paling umum digunakan dalam 

pengukuran risiko kredit. NPL didapat dari total kredit bermasalah 

dibandingkan dengan total kredit yang diberikan. 

2. Bobot Risiko ( ATMR ) 

Aktiva yang mencakup aktiva yang tercantum dalam neraca maupun 

aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban 

yang bersifat kontijen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. 

Kemudian aktiva tersebut diberi bobot masing-masing. Hal ini telah 
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dilakukan BRI sejak tahun 1993, sebagai unsur dalam perhitungan 

kecukupan modal ( CAR ). 

3. External Credit Rating 

Setelah adanya Basel II muncul rating kredit yang terstandarisasi sehingga 

dijadikan acuan dalam benchmark rating kredit. Rating ini berasal dari 

lembaga rating internasional. 

4. Internal Credit Rating 

Merupakan alat bantu atau sarana dalam mengidentifikasi, mengukur, 

memonitor, control  dan sebagai alat yang menghubungkan risiko kredit 

dari tingkat individual dan portofolio. Untuk pinjaman komersil 

menggunakan Credit Risk Rating ( CRR ) dan Credit Risk Scoring ( CSR ) 

untuk kredit mikro. 

5. Parameter lain-lain 

Parameter ini merupakan parameter minor diantaranya adalah 

pertumbuhan kredit, konsentrasi pemberian kredit terhadap suatu segmen 

dan korelasi antara keuntungan dengan risiko dari kredit yang diberikan. 

 

4.3.5 Fakkto-faktor yang mempengaruhi implementasi manajemen risiko kredit       

BRI. 

Dalam menerapkan manjemen risiko kredit, BRI memperhatikan setiap 

faktor yang dianggap berperan penting dalam implementasi manajemen risiko 

kredit, diantaranya sebagai berikut :  
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• Bagan organisasi 

Direktur  bidang pengendalian kredit membawahkan 3 divisi, yaitu  

1. Divisi Administrasi Kredit dengan tugas menyusun kebijakan kredit 

serta perubahannya  jika diperlukan. 

2. Divisi Analisis Kredit dengan tugas menilai atau menganalisis risiko 

atas permohonan pinjaman dan bekerja bersama-sama dengan 

Relationship Management ( RM ). 

3. Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan 

tugas memperbaiki kredit bermasalah sehingga menjadi lancar serta 

optimalisasi kembali penerimaan kembali bagi kredit bermasalah yang 

tidak mungkin direkstrukturisasi. 

• Tanggung Jawab 

Tanggung jawab masing-masing jabatan diberikan secara tegas. 

MRK dipimpin oleh direktur pengendalian kredit yang bertanggung jawab 

atas penyusunan strategi manajemen risiko kredit, serta perencanaan 

keseluruhan komposisi risiko dalam portofolio bank. Setiap jenjang 

jabatan mendapat kewenangan pada limit tertentu untuk meneliti dan 

menilai risiko. 

• Sumber Daya Manusia 

Dilakukan penetapan kualifikasi seperti minimal harus mengikuti 

sertifikasi manajemen risiko. Dari hasil tes tersebut dilakukan wawancara 

oleh direksi sebelum dipilih untuk menempati posisi sesuai dengan bakat 

dan komposisi masing-masing. 
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4.3.6 Perencanaan yang dilakukan dalam manajemen risiko kredit BRI  

 Tahap-tahap ini dilakukan oleh Divisi Administrasi Kredit sebagai 

tindakan preventif terhadap risiko kredit, diantaranya adalah :  

1. Penerapan CRS 

Tabel 4.1 Tabel Credit Risk Scoring 

 

Sumber : Bank Rakyat Indonesia 

Tujuan penerapan CRS BRI adalah : 

• Sebagai perencanaan  untuk menentukan kebijakan limit kredit yang 

diberikan. 
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• Sebagai keputusan dan pelayanan  akan menentukan keputusan atas 

meminjamkan / tidak, suku bunga yang akan ditawarkan,  covenant dan 

kecepatan pelayanan. 

• Sebagai tindak lanjut, early warning system, frekuensi review, dan 

frekuensi appraisal. 

• Sebagai manajemen portofolio : menentukan bagaimana komposisi 

portofolio berdasarkan peringkat, menurut kelompok, jenis industri, 

menurut geografi. 

2. Early Warning System  

Sistem peringatan dini sangat diperlukan mengingat kompleksnya jejaring 

sistem perbankan, adanya potensi domino effect yang muncul apabila 

terdapat satu atau lebih bank dalam sistem tersebut mengalami kegagalan 

operasi serta munculnya biaya yang sangat besar akibat adanya 

kebangkrutan suatu bank. Proses dari sistem ini terdiri dari tiga tahapan 

yaitu : 

• Proses seleksi 

Proses ketika BRI menyeleksi kredit mana saja yang harus mendapat 

perhatian khusus sejak dini agar ke depannya tidak menimbulkan kredit 

macet. 

• Penetapan keputusan  

Menetapkan keputusan tindak lanjut dari proses seleksi terhadap kredit. 

• Pengelolaan dan tindak lanjut 
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Setelah adanya keputusan dari proses seleksi maka pengelolaannya sudah 

bisa dimulai dan evaluasi dari pengelolaan tersebut sebagai dasar 

penerapan langkah yang cocok guna tindak lanjut. 

3. Colouring system 

Colouring system dalam BRI digunakan untuk mengelompokkan 

keputusan terhadap kualitas kredit dan pihak yang terlibat. Penggolongan 

warna ini berasal dari penghitungan scoring kualitas kredit menggunakan 

CRS. 

Ada 3 kelompok warna dalam sistem ini yaitu  

• Putih  

Keputusan hanya melibatkan Relationship Management (RM) karena 

kualitas kredit masih tergolong baik. 

• Abu-abu  

Menandakan kualitas kredit sudah termasuk dalam medium risk sehingga  

keputusan tidak hanya melibatkan RM tetapi juga ada intervensi dari 

Analisis Risiko Kredit (ARK) 

• Hitam  

Maka akan langsung ditolak karena kualitas kredit sudah sangat buruk dan 

mengandung risiko yang tinggi. 

4. Traffic light signal 

Hal ini berfungsi untuk mengetahui mapping sektor pinjaman untuk 

diekspansi atau diturunkan. Portfolio pinjaman dibedakan berdasarkan 

sektor, industri, segmen dan kemudian dibandingakn dengan target 
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Tabel 4.2 Tabel Traffic Light Signal 

Indikator Decision 

Dark green Level of expanding / increase open 

Light green Moderate increase 

yellow Preferable no increase 

Pale red Tendency toward reduction 

red Systematic reduction 

Sumber : Bank Rakyat Indonesia 

5. Industrial review 

Memantau industri yang memiliki risiko yang masih dapat diterima serta 

industri mana yang sebaiknya dimasuki oleh BRI untuk portofolio agar 

tingkat risiko yang dihadapi BRI tidak besar. 

 

4.4 Pedoman Kredit Mikro  

4.4.1 Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro ( PPK-BM ) 

Dengan diterapkannya kebijakan umum perkreditan ( KUP ) BRI yang 

merupakan pelaksanaan dari Surat Keputusan direksi BI No 27/162/KEP/DIR 

tanggal 31 Maret 1995 dan Surat Edaran BI No 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 

1995 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan prekreditan 

bank bagi bank umum., maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan 

penyempurnaan atas pedoman kerja ( manual ) BRI bidang mikro yang telah ada 

dengan mengacu pada kebijakan umum perkreditan BRI. Untuk selanjutnya 
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pedoman kerja BRI untuk bidang kredit mikro disesuaikan namanya menjadi 

Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro ( PPK-BM ). 

Bisnis mikro dalam PPK-BM ini adalah satu segmen bisnis yang ada di 

BRI unit yang merupakan suatu sistem perbankan yang dilaksanakan oleh BRI 

Unit dalam menjalankan fungsinya sebagai financial intermediary untuk 

pembiyaan bisnis mikro. 

Penyusunan PPK-BM dilakukan dengan tetap memperhatikan asas-asas 

pengembangan bisnis BRI unit yaitu kesederhanaan ( simplicity ), keterbukaan      

( transparancy ), mudah dijangkau ( accessibility ), dan tidak disubsidi ( non-

subsidized ), dapat menutup seluruh biaya ( cost recovery ), menguntungkan         

( profitable ), aktivitas usaha berkelanjutan ( sustainble ) serta organisasi yang 

sederhana sehingga sasaran bisnis dapat tercapai dengan strategi yang diterapkan 

tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi asa pemberian kredit 

yang sehat. 

Peranan PPK-BM 

1. Merupakan penjabaran dari kebijakan umum perkreditan ( KUP ) BRI. 

2. Merupakan pedoman tertulis perkreditan yang dilaksanakan di BRI unit 

dalam melaksanakan perkreditan yang sehat dan menguntungkan dengan 

memperhatikan risiko yang terdapat dalam semua aspek perkreditan. 

3. Merupakan panduan untuk menetapkan dan memperjelas wewenang dan 

tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam perkreditan bisnis mikro. 
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4. Merupakan alat pengawasan portofolio kredit serta acuan standar dalam 

pengawasan/pengendalian intern pada semua tahapan proses pemberian 

kredit bisnis mikro. 

5. Sebagai acuan dalam membuat petunjuk pelaksanaan ( juklak ) perkreditan 

bisnis mikro dalam bentuk  surat edaran, surat keputusan. 

Sasaran PPK-BM 

1. Sebagai pedoman perkreditan bagi semua pekerja/pejabat BRI yang terkait 

dalam perkreditan bisnis mikro dalam rangka mencapai visi dan misi BRI. 

2. Untuk mengoptimalkan pendapatan dan pengendalian risiko bisnis mikro 

BRI dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian serta mematuhi asas-

asas pemberian kredit yang sehat sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan. 

3. Merupakan pedoman bagi seluruh pekerja BRI dalam proses perkreditan 

mikro untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. 

4. Untuk lebih meningkatkan disiplin pelajaran kredit sehingga sesuai dengan 

aturan dalam perkreditan yang mendasar pada prinsip kehati-hatian. 

5. Untuk membentuk disiplin pelayanan kredit yang tertib dengan cara dan 

sikap yanag sama bagi semua unit kerja yang terkait dengan perkreditan 

bisnis mikro. 

 

 

 

 

 Analisis Pengaruh..., Arif Wijaksono, Ak.-Ibs, 2010



 70

4.4.2 Ruang lingkup dalam kredit mikro ( kupedes ) 

Kredit mikro ( kupedes ) dapat diberikan untuk semua kebutuhan 

pembiayaan usaha mikro di masyarakat dengan prosedur yang relatif mudah dan 

sederhana, baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif. 

Ruang lingkup kredit mikro meliputi : 

1. Suku bunga kupedes 

Perhitungan suku bunga kupedes saat ini ditetapkan dengan perhitungan 

flat rate system yaitu bahwa bunga kupedes dihitung dari besarnya 

maksimal kredit mula-mula dan dibebankan sepanjang jangka waktu 

kredit.  

Dasar penerapan flat rate system dalam perhitungan bunga kupedes adalah 

• Memberi keuntungan 

Ketentuan suku bunga kredit ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat 

menutupi seluruh pembiayaan, termasuk biaya dana yang tidak disubsidi, 

biaya operasional dan pengembangan kegiatan BRI unit. 

• Sesuai dengan kondisi pasar 

Bank maupun lembaga formal dan non formal yang memberikan kredit 

dengan sasaran yang relatif sama dengan kupedes  dan merupakan pesaing 

BRI unit, juga menerapkan suku bunga flat. Dengan demikian perhitungan 

flat merupakan sistem yang saat ini dianggap sesuai dengan kondisi pasar 

untuk kredit dengan skala mikro. 
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• Usaha mikro memiliki margin yang tinggi dan turn over yang cepat 

Jenis-jenis usaha mikro yang dibiayai kupedes relatif mempunyai margin 

yang tinggi dan turn over yang cepat dibandingkan dengan usaha dalam 

skala besar, sehingga perhitungan bunga dengan sistem flat rate dapat 

diterima oleh pengusaha mikro yang dibiayai oleh kupedes, sepanjang 

kemudahan, kesederhanaan, dan kepastian untuk memperoleh kembali 

kredit kupedes dapat diberikan oleh BRI unit. 

• Memudahkan perhitungan 

Perhitungan flat rate system akan memudahkan perhitungan bunga 

dibanding dengan cara perhitungan bunga dengan sistem lainnya. 

2. Prinsip-prinsip dasar pemberian kupedes 

Sebagai kredit dengan skala mikro, dalam penyalurannya kupedes 

memerlukan pemahaman secara tepat dari pejabat kredit lini, yaitu 

menyangkut kebijakan dan prinsip-prinsip dasar pemberian kupedes yang 

meliputi : 

• Umum 

Kupedes dapat diberikan kepada siapa saja, dalam arti tidak dibatasi 

dalam sektor ekonomi tertentu, keanggotaan tertentu, kelompok 

masyarakat tertentu sepanjang calon debitur yang bersangkutan telah 

memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. 

• Selektif 

Pemberian kupedes dilaksanakan secara selektif kepada debitur yang 

usahanya dinilai layak dan putusan kredit harus sesuai dengan 
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pertimbangan teknis bank. Usaha yang layak yaitu usaha tersebut 

benar-benar mempunyai prospek yang bagus untuk dikembangkan dan 

kegiatannya tidak bertentangan dengan perundang-undangan, moral, 

serta tidak merusak lingkungan hidup. 

• Bisnis 

Keputusan akhir atas suatu permohonan kupedes ditentukan oleh BRI 

unit sesuai dengan bank teknis ( sound banking consideration ). Dengan 

demikian kebijakan pemberian kupedes adalah berdasarkan perhitungan 

dan pertimbangan bisnis yang sehat untuk dapat menjamin operasional 

dan pertumbuhan BRI secara berkelanjutan. 

3. Cakupan PPK-BM 

• Kebijakan umum kredit bisnis mikro. 

• Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan bisnis mikro. 

• Organisasi dan manajemen perkreditan bisnis mikro. 

• Kebijakan dan putusan kredit 

• Dokumentasi dan administrasi kredit  

• Pembinaan dan pengawasan kredit 

• Pengendalian kredit bermasalah 

4.4.3 Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan bisnis mikro 

Setiap tahapan preoses pemberian kredit harus senantiasa dilaksankan 

dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin 

dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualiatas, profesionalisme, 

dan integritas pejabat bisnis mikro. 
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Pokok-pokok pengaturan mengenai tatacara pemberian kredit bisnis mikro 

1. Prinsip utama dalam mengelola risiko kredit  

Dalam rangka mempertahankan portofolio kredit yang sehat maka risiko 

kredit BRI harus dikelola dengan prinsip –prinsip sebagai berikut : 

• Pemisahan pejabat kredit 

Berdasarkan bidang tugasnya, pejabat kredit dibedakan menjadi pejabat 

kredit bidang relationship management ( RM ) yang bertanggungjawab atas 

credit relationship dan upaya pengembalian performing loan serta pejabat 

kredit bidang credit risk managament ( CRM ) yang bertanggung jawab dalam 

pengendalian risiko kredit, manajemen portofolio kredit dan pengelolaan kredit 

bermasalah. Pemisahan ini bertujuan untuk menghindari conflict of interest. 

• Penerapan four eyes principle 

Four eyes principle  adalah suatu prinsip dalam pelaksanaan kewenangan 

kredit ( monitor kredit ) yang harus dilakukan bersama-sama oleh minimal 2 

(dua) pejabat kredit lini, yanag salah satunya atau kedua-duanya mempunyai 

kewenangan yang cukup, baik dilakukan dengan cara simetris ataupun 

asimetris. Pelaksanaan secara simetris adalah putusan kredit yang dilakukan 

secara bersama-sama oleh pejabat kredit lini jajaran RM dan pejabat kredit lini 

jajaran CRM yang salah satunya atau kedua-duanya memiliki limit 

kewenangan kredit yang cukup. Sedangkan secara asimetris adalah putusan 

kredit yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua pejabat kredit lini jajaran 

RM dan pejabat kredit lini jajaran CRM yang salah satunya memiliki limit 

kewenangan kredit yang cukup 
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• Penerapan risk scoring system 

Setiap bisnis harus menerapkan standar penilaian risiko yang baku. Skor 

risiko yang baku tersebut memberikan dasar untuk perhitungan biaya risiko 

serta untuk perencanaan dan manajemen portofolio. 

• Pemisahan pengelolaan kredit bermasalah ( KL, D dan M ) 

Kredit yang telah masuk dalam kategori kredit bermasalah, 

pengelolaannya harus dipindahkan dari jajaran RM kepada CRM atau petugas 

di jajaran RM yang ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah. Dalam hal ini 

jajaran CRM telah menerima pelimpahan pengelolaan NPL, sehingga tanggung 

jawab pengelolaan pinjaman / pembiayaan sepenuhnya menjadi tanggung 

jawab jajaran CRM. 

2. Kupedes yang perlu mendapat perhatian khusus 

Kupedes yang termasuk dalam kredit dalam perhatian khusus adalah 

performing loan yang mempunyai kelemahan dan jika tidak diperbaiki dapat 

mengakibatkan menurunnya kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban 

tepat waktu. Kredit jenis ini harus dimasukkan dalam kolektibilitas dalam 

perhatian khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

4.4.4 Peringatan dini dalam pemberian kredit kupedes 

Dalam upaya memantau perkembangan kupedes secara total di setiap BRI 

unit, maka kualitas kupedes yang diberikan senantiasa dipantau dengan 

menggunakan indikator-indikator kunci yang toleransi rasionya ditetapkan oleh 
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divisi bisnis mikro sesuai dengan perkembangan kredit mikro pada BRI saat ini. 

Adapun indikator – indokator kunci tersebut adalah 

1. Non Performing Loan ( NPL )  

Adalah rasio yang menggambarkan persentase kredit bermasalah dengan total 

kredit. Semakin tinggi NPL maka semakin tinggi kredit yang non performing. 

 

Keterangan : 

Non performing kupedes = kredit dalam golongan macet 

2. Portofolio status 

Adalah suatu keadaan yang menggambarkan besarnya total tunggakan kredit 

di BRI unit dibandingkan dengan total outstanding. Semakin tinggi angka 

portofolio status menunjukkan kualitas kredit yang diberikan mengalami 

penurunan kualitas / memburuk, sehingga harus menjadi perhatian semua 

pihak yang terkait dan menetapkan langkah-langkah tindak lanjut. 

 

3. Long Term Loss Ratio ( LTLR ) 

Adalah suatu rasio yang menggambarkan pokok pinjaman yang tidak 

terbayar. Rasio ini mencerminkan responsivitas terhadap penagihan kupedes   

( loan colected ) BRI unit dari kupedes yang diberikan. 
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Keterangan : 

Tunggakan    : tunggakan kredit ( DPK, KL, D dan M ) 

DH     : daftar hitam ( kredit macet yg dihapusbukukan ) 

Realisasi kumulatif : plafond 

Outstanding    : akumulasi penggunaan plafond 

4. Short Term Loss Ratio ( STLR ) 

Merupakan suatu rasio yang menggambarkan besarnya angsuran pokok yang 

tidak dibayar bulan ini terhadap angsuran pokok yang seharusnya dibayar 

bulan ini. Rasio ini dipakai sebagai tolak ukur keberhasilan suatu BRI unit 

dalam memberantas atau menekan timbulnya non performing. Semakin tinggi 

rasio maka menunjukkan kualitas kupedes semakin buruk. 

 

 

 

5. Kolektibilitas Pokok Kredit ( KPK ) 

Adalah rasio tingkat pengembalian angsuran pokok yang dibayar terhadap 

angsuran pokok yang seharusnya dibayar dalam kurun waktu tertentu secara 

kumulatif. Semakin kecil rasio yang dihasilkan menunjukkan kualitas 

kupedes yang diberikan semakin memburuk. 
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6. Kolektibilitas Bunga Kredit ( KBK ) 

Adalah rasio tingkat pengembalian angsuran bunga yang dibayar terhadap 

angsuran bunga yang seharusnya dibayar dalam kurun waktu tertentu secara 

kumulatif. Semakin kecil rasio yang dihasilkan menunjukkan kualitas 

kupedes yang diberikan semakin memburuk. 

 

 

 

4.4.5 Pembinaaan dan Pengawasan Kupedes 

Fungsi pembinaan dan pengawasan dalam bidang perkreditan kupedes sangat 

penting karena diharapkan dapat mengantisipasi timbulnya risiko kerugian dalam 

pemberian kredit. 

Prinsip-prinsip pembinaan dan pengawasan kupedes yang diterapkan BRI 

meliputi : 

1. Setiap tahapan pembinaan kupedes harus didasarkan atas asas-asas 

perkreditan yang sehat. 

2. Pemberian kupedes harus mengandung unsur pengawasan ganda ( dual 

control ) dan pengawasan yang ketat serta berkisanambungan. 

3. Pembinaan kupedes merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan 

secara teratur yang dimulai sejak permohonan kupedes sampai pelunasannya. 
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4. Pemantauan perkembangan usaha debitur dilakukan untuk memberikan 

arahan agar kupedes yang diberikan tepat sasaran dan mencegah terjadinya 

penurunan kredit. 

Objek dalam pembinaan kupedes 

1. Semua pejabat BRI yang berkaitan dengan kupedes, terutama mengenai 

kualitas profesionalisme di bidang perkreditan serta kepatuhan terhadap 

ketentuan yang berlaku. 

2. Semua jenis kupedes yang diberikan kepada debitur. 

 

 

Pembinaan Kupedes 

Adalah upaya pembinaan yang dilakukan oleh pejabat kredit lini terhadap 

fasilitas kredit menyangkut penilaian perkembangan usaha debitur, penggunaan 

kredit dan perlindungan kepentingan bank. Metode pembinaan kredit terdiri dari 

pembinaan secara administratif  ( off-site ) dan pembinaan lapangan ( on-site ). 

1. Pembinaan secara administratif ( off-site ) 

Pembinaan secara administratif pada dasarnya merupakan pembinaan di 

belakang meja yang didasarkan pada laporan-laporan secara aktif maupun 

pasif yang meliputi : 

− Memelihara berkas kupedes setelah pencairan kredit dengan melengkapi 

data atau informasi yang masuk dan keluar. 
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− Meneliti dan menganalisis data atau laporan yang diterima sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah lebih lanjut guna 

penyehatan dan pengembangan di bidang perkreditan. 

− Memberikan laporan kupedes yang memburuk disertai saran untuk 

penyehatannya. 

− Menyajikan laporan berkala untuk memberikan gambaran seberapa jauh 

hasil pembiayaan yang dicapai.  

2. Pembinaan lapangan ( on-site ) 

Pembinaan ini dilakukan dengan mengadakan kunjungan ke debitur secara 

langsung. Secara garis besar pembinaan on-site berupa kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut : 

− Mengadakan penelitian terhadap kupedes yang diberikan dan apabila 

terjadi penyimpangan penggunaan fasilitas kredit maka akan dihitung 

seberapa jauh penyimpangan tersebut dapat ditoleransi dengan 

memperhatikan risiko kredit yang akan timbul. 

− Meneliti asumsi-asumsi yang dijadikan dasar pertimbangan pada saat 

pemberian kupedes sesuai dengan kenyataan di lapangan  

− Membantu menyelesaikan masalah jika debitur mengahadapi kekurangan 

financial dalam rangka pelunasan kupedes. 

Pembatasan Ekspansi Kupedes 

Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini non performing loan (NPL) 

menjadi faktor utama penyebab kegagalan bank. NPL tidak hanya berdampak 

pada penurunan profitabilitas saja, tetapi juga menyebabkan biaya modal semakin 
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tinggi sehingga membuat bank semakin tidak kompetitif. Untuk menghindari 

kredit bermasalah yang tidak terkendali, salah satu sarana yang digunakan dalam 

kupedes yaitu dengan menetapkan batasa tingkat tunggakan dengan indikator 

rasio Kolektibilitas Bunga Kredit (KBK) dan Kolektibilitas Pokok Kredit (KPK). 

Prosedur penghapusbukuan kupedes 

Menghadapi kupedes bermasalah, pejabat lini BRI harus mengupayakan 

semaksimal mungkin untuk mencari solusinya. Namun jika tunggakan kredit 

melampaui 270 hari atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pinjaman 

tersebut harus dihapusbukukan dan jumlah nilai seluruh pinjaman yang 

dihapusbukukan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Pejabat lini merupakan 

pejabat yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang menyangkut putusan 

pemberian fasilitas kredit, penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah.  

Pejabat lini di masing-masing unit kerja adalah 

• Kantor Pusat  

Terdiri dari Direktur UMKM, Kepala Divisi Mikro dan Wakil Kepala 

Divisi Bisnis Mikro. 

• Kantor Wilayah 

Terdiri dari Pemimpin Wilayah dan Wakil Pemimpin Wilayah. 

• Kantor Cabang 

Terdiri dari Kepala Cabang, Manager Bisnis Mikro dan Asisten Manager 

Bisnis Mikro. 

• Kantor Unit  

Terdiri dari Kepala Unit dan Mantri. 
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Review Kredit  

Review yang dilakukan oleh BRI pada kredit mikro terdiri dari : 

1. Review Intern 

Dalam rangka melaksanakan pengawasan kredit yang berkisanambungan, 

pejabat kredit lini yang memiliki wewenang wajib untuk melaksanakan 

review intern secara periodik dan independent. Review intern harus 

dilaksanakan minimal 12 bulan sekali, namun apabila kualitas kredit 

menunjukkan kecenderungan memburuk maka pelaksanaan review intern 

dapat dilakukan dalam jangaka waktu lebih singkat. 

Review intern yang dilakukan oleh pejabat kredit lini antara lain :  

a. Review terhadap aspek legal, baik menyangkut perijinan maupun 

dokumentasi kredit 

b. Review perkembangan usaha dan kondisi keuangan debitur. 

c. Review terhadap penetapan tipe dan syarat kredit. 

2. Review penyelesaian kredit 

Review ini dilakukan terhadap kredit-kredit yang telah masuk dalam 

kategori penyelamatan kredit sesuai dengan ketentuan ( PPK-BM ) dan harus 

dimonitor perkembangannya secara khusus. 

3. Credit Risk Review 

Dalam rangka pengawasan dan pemantauan risiko kredit, maka secara 

periodik dilakukan credit risk review oleh risk management. 
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4.4.6 Pengelolaan Kredit Bermasalah 

Pada dasarnya kredit bermasalah merupakan kondisi yang sering kali 

terjadi pada bisnis perbankan yaitu sebagai risiko dari penyaluran kredit bank. 

Walaupun kredit bermasalah sering kali sulit dihindari namun bank harus tetap 

mengelolanya secara hati-hati dan meminimalkan risikonya. 

Pengelolaan kupedes bermasalah sangat penting yaitu untuk menjaga 

kualitas portofolio bank, meminimalkan kerugian dan memaksimalkan 

keuntungan. Pengelolaan ini harus bersifat antisipatif, proaktif, dan berdisiplin, 

sehingga pengelolaan kupedes bermasalah dapat dinilai sejak pengenalan dini. 

Kupedes bermasalah adalah kupedes yang diklasifikasikan kurang lancar (KL), 

diragukan (D) dan macet (M). 

Pengenalan Dini 

Penanganan atas kupedes bermasalah dapat dilakukan secara sistematis 

dengan menindaklanjuti peringatan dini yang diperoleh dari pengamatan langsung 

terhadap debitur. Kejadian-kejadian yang diperoleh langsung dari debitur patut 

diidentifikasi dan diwaspadai dengan menentukan langkah yang tepat untuk 

melakukan perbaikan kupedes sebelum berubah menjadi non performing loan.  

Tanda-tanda yang dapat dikategorikan sebagai gejala dini kupedes bermasalah, 

antara lain : 

− Keterlambatan pembayaran angsuran sesuai dengan aturan. 

− Keuntungan debitur yang cenderung menurun. 

− Penyimpangan dari tujuan semula dalam menggunakan fasilitas kredit. 

− Debitur kehilangan satu atau lebih relasi bisnisnya. 
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− Kecenderungan untuk ganti usaha sementara belum memiliki pengalaman 

yang cukup untuk usaha baru yang akan digeluti. 

Rencana tindak lanjut kepada kupedes bermasalah 

Penetapan tindak lanjut dalam pengelolaan kupedes bermasalah dapat 

berupa restrukturisasi dan penyelesaian kredit ditetapkan berdasarkan sifat dan 

kondisi masing-masing kredit bermasalah tersebut. Rencana tindak lanjut kredit 

bermasalah ini dapat berupa : 

a. Pengawasan atau pemantauan 

Dilakukan jika kondisi usahanya masih baik serta diyakini bahwa segala 

sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian kredit masih sesuai ketentuan. 

b. Restrukturisasi  

Adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan 

terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban, 

antara lain meliputi : 

− Pengurangan tunggakan bunga. 

− Penurunan suku bunga pinjaman. 

− Perpanjangan jangka waktu. 

− Penjualan agunan. 

− Kombinasi dari alternatif di atas. 

Syarat-syarat untuk restrukturisasi kupedes antara lain : 

− Tidak dalam rangka hanya memperbaiki NPL. 

− Diperkirakan posisi BRI Unit menjadi lebih baik. 

− Usaha debitur menunjukkan prospek yang baik. 
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− Debitur diyakini mampu membayar kembali agunan kupedes. 

− Nilai agunan masih dapat menutupi jumlah kupedes baru yang akan 

diberikan. 

− Jika debitur meminta tambahan dana baru ( fresh money ) maka tambahan 

dana baru tersebut dapat dipertimbangkan, sepanjang berdasarkan hasil 

analisis menunjukkan debitur layak dan repayment capacity debitur dapat 

menutupi. 

Penyelesaian Kredit Bermasalah 

1. Penyelesaian kredit bermasalah secara damai 

Penyelesaian kupedes bermasalah secara damai dapat dilakukan terhadap 

debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kreditnya dan cara yang 

ditempuh dalam penyelesaian ini dipandang lebih baik dibanding alternatif 

lainnya. Penyelesaian kupedes bermasalah secara damai berupa tindakan-

tindakan yang dijalankan agar dalam jangka waktu tertentu kupedes 

bermasalah tersebut dapat diselesaikan, baik keseluruhan maupun sebagian 

dengan ketentuan yang berlaku. Penyelesaian ini antara lain melalui :  

a. Pemberian fasilitas keringanan bunga 

Fasilitas ini hanya diberikan kepada penunggak kupedes dengan 

kolektibilitas diragukan, macet dan kupedes yang telah dihapusbukukan. 

b. Penjualan agunan di bawah tangan 

Penjualan agunan di bawah tangan merupakan salah satu upaya BRI Unit 

untuk menyelesaikan kupedes bermasalah dengan cara damai, ketika 
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debitur masih diberikan kesempatan untuk menawarkan atau menjual 

sendiri agunannya. 

2. Penyelesaian kredit kupedes melalui jalur hukum. 

Apabila upaya restrukturisasi atau penyelesaian secara damai belum 

membuahkan hasil walaupun sudah diupayakan semaksimal mungkin maka 

dapat ditempuh dari jalur hukum. Penyelesaian melalui jalur hukum harus 

didasarkan kepada keyakinan bahwa posisi BRI dari segi yuridis kuat dan 

beban biaya ringan. 

4.5 Pinjaman Kredit Mikro 

4.5.1 Jenis-jenis Pinjaman Kredit Mikro  

Kupedes adalah kredit yang bersifat umum, individual, selektif dan 

berbunga wajar yang bertujuan untuk meningkatkan usaha mikro yang layak 

(eligible). Kupedes diberikan untuk semua kebutuhan pembiayaan usaha mikro di 

masyarakat dengan prosedur yang reltif mudah dan sederhana, baik untuk tujuan 

produktif maupun konsumtif. 

 Kupedes ditujukan kepada pengusaha kecil, usaha rumah tangga dan 

golongan berpenghasilan tetap yang memerlukan tambahan pembiayaan s/d Rp 

50.000.000 yang berada dalam semua sektor ekonomi, kecuali yang dilarang oleh 

pemerintah seperti pembiayaan panti pijat plus-plus, dan rumah bordil. 

 Pengusaha kecil dan rumah tangga pada umumnya memiliki usaha dengan 

karakteristik antara lain: banyak kegiatan, tidak terorganisasi, manajemen 

keluarga, tidak mempunyai catatan keuangan, tidak memiliki ijin usaha serta tidak 

berbadan usaha 
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 Terdapat empat macam kredit mikro yang diberikan oleh BRI , yaitu : 

1. Kupedes Usaha 

Kupedes jenis ini memiliki plafond sampai dengan Rp 50.000.000, 

dilayani berdasarkan domisili tempat tinggal sang debitur, dan memiliki 

jangka waktu untuk modal kerja sampai 24 bulan (maksimal) dan 36 bulan 

untuk Kupedes Investasi. 

Kupedes Usaha memiliki ketepatan pengembalian bunga tepat 

waktu (PBTW) yang dibayarkan per periode tertentu sesuai dengan jangka 

waktu kredit dan pola angsuran yang dipilih. Kredit jenis ini juga 

diikutkan program asuransi jiwa dengan beban biaya BRI.  

2. Kupedes K3 

Kupedes jenis ini memiliki plafond sampai dengan Rp 3.000.000 

dan jangka waktunya sampai 36 bulan. Selain itu kredit jenis ini tidak 

diharuskan adanya agunan tambahan, dan dapat dilayani berdasarkan 

domisili tempat usaha. Kredit jenis ini memiliki ketentuan pengembalian 

bunga tepat waktu (PBTW) yang dibayarkan per periode tertentu sesuai 

jangka waktu kredit, dan juga dilengkapi program asuransi jiwa dengan 

beban biaya BRI.  

3. Kupedes Pertanian ( farm ) 

 Kupedes jenis ini memiliki plafond sampai dengan Rp 50.000.000 

yang jangka waktunya disesuaikan dengan komoditas yang ditanam, dan 

dilayani berdasarkan domisili tempat tinggal debitur. 

 Maksimal angsuran 75% dari total pendapatan yang diperoleh dari 

usaha pertaniannya dan memiliki memiliki ketepatan pengembalian bunga 
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tepat waktu (PBTW) yang dibayarkan per periode tertentu sesuai dengan 

jangka waktu kredit dan pola angsuran yang dipilih.  

4. Kupedes Golbertap (golongan berpenghasilan tetap) 

Kupedes jenis ini sebenarnya ditujukan kepada: PNS, TNI/POLRI, 

Pegawai BUMN/D, Pegawai Perusahaan Swasta, Suami/Istri Pegawai 

BRI. Ketentuan kredit ini antara pegawai BRI dan non-pegawai BRI 

adalah sama. 

 

4.5.2 Prosedur dalam Pengajuan Kredit  

Gambar 4.2 Prosedur dalam Pengajuan Kredit 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sumber : Bank Rakyat Indonesia Tbk 

Kupedes merupakan sumber penghasilan utama dari BRI unit, oleh kerena itu 

segala sistemnya harus dilaksanakan sebaik mungkin untuk menghindari adanya 
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kredit macet. Bahkan sedetail mungkin sistemnya harus berjalan sesuai dengan 

prosedur yang sudah ditetapkan di buku panduan. Syarat-syaratnya adalah: 

1. Calon debitur menghadap Kepala Bagian Administrasi Kredit (Biasanya 

oleh Kaunit, setelah dilakukan rekomendasi oleh mantri sebelumnya) 

dengan tujuan perkenalan dan wawancara secara langsung atau diadakan 

analisis setempat. 

2. Jika dari hasil analisis setempat calon debitur tersebut pada prinsipnya bisa 

diterima, maka calon debitur diwajibkan untuk memenuhi persyaratan-

persyaratan lebih lanjut dan dilengkapi dengan pilihan jaminan yaitu, 

 - Dengan jaminan sertifikat tanah. 

- Dengan jaminan BPKB. 

3. Setelah syarat-syarat dasar diverifikasi semua oleh Kaunit, maka Bagian 

Administrasi Kredit menyerahkan kepada mantri untuk : 

a. Meninjau lokasi atau barang jaminan yang akan dijaminkan untuk 

dicocokkan dengan surat bukti kepemilikan barang yang akan 

dijaminkan. 

b. Berdasarkan hasil tinjauan tersebut, menilai apakah barang atau tanah 

yang dijaminkan tersebut masih bagus atau layak untuk diagunkan.  

c. Meninjau usahanya untuk mengetahui kemajuan dan besar kecilnya 

usaha calon debitur. 

d. Menganalisis transaksi usahanya, baik mengenai pendapatan maupun 

pengeluaran. 
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e. Meminta informasi sebanyak-banyaknya dari calon debitur mengenai 

keaktifan usahanya dan rekanan dalam bisnisnya (distributor, agen, 

pengecer, supplier). 

4. Setelah semua data yang diperlukan dipenuhi, maka mantri 

mempertimbangkan, menilai dan memproses calon debitur tersebut, 

dengan ketentuan  harus memenuhi persyaratan 5C sebagai berikut : 

a. Character. 

    Sesuai dengan syarat-syarat dasar pada waktu peninjauan calon debitur 

serta informasi dari rekan-rekan seprofesinya, maka pihak bank dapat 

memperoleh gambaran mengenai karakter dari calon debitur. 

b. Capacity. 

  Sesuai dengan pengamatan terhadap keaktifan usahanya, maka pihak 

bank dapat memperoleh gambaran mengenai kemajuan usahanya dari 

calon debitur. 

c. Capital. 

Sesuai dengan pengamatan dan penilaian harta kekayaannya, maka    

pihak bank dapat memperoleh gambaran kekayaan dari calon debitur. 

d. Collateral. 

Dari hasil tinjauan dan penilaian barang jaminan yang akan dijaminkan 

maka pihak bank dapat menaksir barang jaminan tersebut,  apakah 

memenuhi syarat dan mempunyai nilai yang lebih besar dari kredit yang 

akan diberikan kepada calon debitur. 
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e. Condition of Economic. 

    Dari hasil peninjauan maka pihak bank harus bisa menilai penggunaan 

kredit yang akan diberikan untuk memperluas usaha yang ada, 

menambah modal kerja, mengadakan tambahan usaha baru atau 

spekulasi. 

5.        Data di atas kemudian diolah oleh Kaunit dibantu mantri sebagai 

dasar evaluasi kelayakan calon debitur untuk diproses permohonannya. 

Evaluasi ini dilakukan dengan membentuk tim komite kredit yang akan 

melaporkan hasil analisis dokumen yang mendekati hasil analisis di 

lapangan. Mantri yang bertugas sebagai pekerja lapangan memberikan 

alasan-alasan dan masukan kepada Kaunit, karena mantrilah yang 

berhubungan langsung di lapangan dengan calon debitur. Setelah itu 

Kaunit mengambil keputusan terakhir dengan meninjau kembali calon 

debitur. 

6.        Setelah Kaunit menyetujui permohonan calon debitur, maka calon 

debitur diwajibkan menghadap ke bank untuk menyelesaikan persyaratan-

persyaratan lebih lanjut yang harus dipenuhi : 

a. Calon debitur menandatangani surat perjanjian kredit hutang piutang, 

baik di bawah tangan maupun secara notariil. 

b. Calon debitur menandatangani pengikatan barang yang akan 

dijaminkan dengan sertifikat tanah. 
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c. Calon debitur mnandatangani pengikatan barang yang akan dijaminkan 

dengan FEO (Fiducia Eigendom Overdrache) baik di bawah tangan 

maupun secara notariil. 

d. Menandatangani blangko kuasa untuk menjual, pengikatan jaminan, 

dan tanda terima jaminan. 

e. Untuk pencairan fasilitas kredit, kepada calon debitur diwajibkan 

menandatangani kuitansi tanda terima uang dengan bermaterai cukup. 

f. Setelah kuitansi tanda terima uang disetujui dan ditandatangani oleh 

Kaunit maka langsung dibawa ke bagian kasir untuk menerima 

uangnya. 

g. Sebagai bukti untuk angsuran, maka debitur diberikan bukti kartu 

angsuran. 

4.5.3 Prosedur Pembayaran Angsuran Pinjaman 

Bagi debitur yang tidak mempunyai rekening tabungan : 

1. Debitur diterima oleh teller, kemudian teller menyerahkan slip setoran 

angsuran pinjaman. 

2. Debitur mengisi slip setoran dengan jumlah sesuai dengan yang 

tercantum pada kartu angsuran dan diserahkan ke teller disertai kartu 

angsurannya. 

3. Jika debitur tidak membawa kartu angsuran, maka kasir akan 

mencarikan data debitur melalui sistem. 
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4. Jika debitur telah menunggak angsuran/jumlah pembayaran angsuran 

tidak sesuai dengan jadwal angsuran, maka teller akan melaporkan 

kepada mantri (pokok/bunga/denda). 

5. Teller menerima slip setor angsuran pinjaman dan kartu pinjaman 

beserta uang tunai yang jumlahnya sesuai dengan jumlah slip setoran 

angsuran pinjaman yang telah diisi sesuai dengan kewajiban 

pembayaran angsuran tiap bulannya. 

6. Teller melakukan verifikasi atas kebenaran data yang ditulis debitur. 

7. Teller melakukan transaksi angsuran pinjaman ke dalam aplikasi 

komputer, mencetak validasi dan memeriksa hasil validasi. 

8. Teller menyerahkan slip setoran ke bagian kredit untuk dilakukan 

pencatatan ke dalam file kartu pinjaman masing-masing debitur. 

Bagi debitur yang mempunyai rekening tabungan : 

1. Debitur diterima oleh teller, kemudian memeriksa kartu angsuran 

debitur mengenai tanggal angsuran, jumlah angsuran dan kewajiban-

kewajiban lain bila ada. 

2. Teller memberikan opsi kepada debitur apakah pembayaran 

angsurannya secara tunai atau mendebet dari simpanan/tabungan yang 

ada di BRI Unit 

3. Bilamana debitur menghendaki mendebet dari simpanan/tabungan, 

maka debitur diharuskan mengisi dan menandatangani slip penarikan 

tabungan dan slip setoran angsuran pinjaman. 
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4. Jika debitur telah menunggak angsuran/jumlah pembayaran tidak 

sesuai dengan jadwal angsuran, maka teller akan melaporkan kepada 

mantri mengenai prioritas pembayaran (pokok/bungan/denda). 

5. Teller melakukan transaksi angsuran pinjaman ke dalam aplikasi 

komputer, mencetak validasi dan memeriksa hasil validasi. 

6. Teller mencatat slip setoran ke bagian kredit untuk dilakukan 

pencatatan ke dalam file kartu pinjaman masing-masing debitur. 

 

4.5.4 Prosedur Penagihan Kredit 

1. Setiap awal bulan bank selalu membuat daftar tagihan kredit yang 

diberikan. Tagihan tersebut memuat nama, tanggal realisasi, tanggal 

angsuran, jangka waktu pinjaman, saldo pinjaman, angsuran ke berapa, 

angsuran pokok, angsuran bunga, tunggakan pokok, tunggakan bunga dan 

kewajiban denda. 

2. Untuk memudahkan penagihan maka daftar tagihan tersebut dibuat per 

penanggungjawab mantri serta menurut kolektibilitas. 

3. Setiap hari mantri harus selalu memantau debitur-debitur yang belum 

membayar pada tanggal yang telah ditentukan. 

4. Jika sudah waktunya debitur belum membayar, maka mantri mendatangi 

debitur untuk menagih angsuran dan memberikan bimbingan untuk bayar 

tepat waktu. 

 Analisis Pengaruh..., Arif Wijaksono, Ak.-Ibs, 2010



 94

5. Jika sudah didatangi ternyata belum juga membayar maka mantri 

membuat surat tagihan kepada debitur yang isinya agar debitur segera 

membayar. 

6. Jika dengan surat tagihan tersebut debitur juga belum membayar maka 

bagian administrasi kredit membuat surat teguran. 

7. Jika dengan surat teguran debitur juga belum membayar, maka bagian 

administrasi kredit membuat surat pemberitahuan terakhir yang intinya 

bank akan mengambil tindakan, diantaranya : mengambil, menarik, dan 

menjual barang jaminan. 

Tabel 4.3 Tabel PPAP berdasarkan  kolektibilitas nasabah 

(dalam persentase) 

Kolektibilitas Pinjaman 

 

Umur (Hari) Percentage % 

Lancar 0 1% 

Dalam Pengawasan Kredit 90 5% 

Kurang Lancar 120 15% 

Diragukan 180 50% 

 MACET 270 100% 

Sumber : Bank Rakyat Indonesia 

4.5.5 Prosedur Penghapusan Kredit 

1. Mantri mengusulkan secara tertulis kepada Kaunit tentang kredit yang 

akan dihapuskanbukukan. Kredit yang dihapusbukukan adalah kredit yang 
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benar-benar sudah tidak bisa tertarik/tertagih (sangat sulit untuk 

diselesaikan alias kredit macet). 

2. Setelah Kaunit mengecek dan mengevaluasi tentang kebenaran kredit, 

maka Kaunit dapat menghapuskan kredit tersebut. 

Setelah dihapusbukukan, kredit tersebut masih harus ditagih kembali, 

apabila dari yang dihapusbukukan tersebut kredit bisa ditagih maka pokoknya 

dibukukan pada rekening penyisihan penghapusan aktiva produktif, sedangkan 

pendapatan bunga dan pendapatan denda dibukukan pada rekening pendapatan 

operasional lainnya 

4.5.6 Penggunaan Loan Approval System ( LAS ) dalam kredit mikro. 

BRI terus meningkatkan efisiensi proses bisnis kredit mikro yang 

merupakan salah satu layanan utamanya dengan mengimplementasikan loan 

approval system. Aplikasi loan approval system yang dipergunakan BRI bernama 

AcquireFlow yang dibangun dengan basis platform Aplikasi Bisnis Microsoft 

Office (Office Business Application), khususnya Excel 2007.Solusi tersebut 

mampu meningkatkan produktivitas account officer, mengoptimalkan 

pemanfaatan investasi teknologi, sekaligus meningkatkan kepuasan nasabah BRI. 

Penggunaan platform Excel 2007 untuk membangun AcquireFlow juga 

meningkatkan kemudahan penggunaan aplikasi itu oleh end-user. Untuk 

mengoperasikan AcquireFlow. 

Dengan AcquireFlow, account officer BRI dapat bekerja di manapun 

berada, baik secara online maupun offline, dan memiliki lebih banyak waktu 

untuk melakukan monitoring dan supervisi guna menekan angka non-performing 
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loan. Aplikasi loan approval system meningkatkan daya saing BRI di tengah 

peningkatan kompetisi kredit mikro. 

Perusahaan juga bisa menikmati fungsi-fungsi baru dari teknologi yang 

sudah mereka miliki, yaitu Microsoft Office 2007. Dengan peningkatan 

pemanfaatan Office 2007, perusahaan mampu mempercepat return on investment 

dari teknologi tersebut. AcquireFlow mampu meningkatkan produktivitas account 

officer BRI karena account officer tersebut dapat memasukkan data di mana pun 

berada, bahkan ketika sedang offline. Ini terjadi karena account officer dapat 

bekerja secara offline dengan Excel 2007, yang menjadi fondasi AcquireFlow. 

Menurut catatan, BRI mampu menaikkan produktivitas account officer sampai 

mencapai 180 %. 

Penggunaan Aplikasi Bisnis Microsoft Office ini sangat membantu proses 

aplikasi kredit BRI. Selain mempersingkat proses, para pegawai BRI tidak 

mempunyai banyak kesulitan untuk menggunakannya karena berbasiskan 

Microsoft Excel 2007 yang sangat familiar. Aplikasi ini mempunyai kapabilitas 

offline & pre-approval system sehingga sangat memudahkan bagi para nasabah 

BRI. Dengan proses yang lebih cepat & proses pelatihan yang minim, aplikasi ini 

jelas membantu perkembangan bisnis BRI sambil menekan biaya yang harus 

dikeluarkan oleh BRI. Kehadiran loan approval system mampu meningkatkan 

kepuasan nasabah, sekaligus produktivitas BRI, karena kini proses penyetujuan 

kredit dapat dilakukan dalam hitungan menit. Saat masih menggunakan proses 

manual, penyetujuan kredit baru dapat dilakukan dalam waktu paling cepat tiga 

hari. Di BRI, loan approval system akan digunakan lebih dari 6.000 BRI Unit 
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yang tersebar di seluruh Indonesia. Deployment solusi ini dapat dilakukan dengan 

cepat karena end-user cukup menjalani pelatihan selama satu hari. 

 

 

4.6 Analisis Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Kredit Terhadap 
Tingkat NPL 

Gambar 4.3 Tingkat NPL BRI Tahun 2004-2009 

 
 

Sumber: Prospektus BRI 
 

 
      Program kerja Bank BRI dalam menerapkan manajemen risiko kredit telah 

diterapkan sejak awal tahun 1984 namun hanya dalam framework yang sederhana. 

Sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, dalam pengelolaan risiko BRI 

mulai merancang pembentukan Divisi Manajemen Risiko. Hal ini dikarenakan 

pada saat krisis ekonomi tahun 1998 non perfoming loan (NPL) perbankan di 

Indonesia meningkat sehingga perbankan Indonesia mulai memandang perlunya 

menerapkan manajemen risiko kredit secara mendetail. Khusus untuk risiko kredit 

BRI mengukur, memantau, dan mengelola setiap debitur dari setiap segmen mulai 

dari kredit mikro sampai dengan kredit korporasi. Periode 1999-2004 BRI 
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memulai dengan membentuk kebijakan risiko kredit yang disertai dengan four 

eyes principles. Memasuki tahun 2003 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan 

Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang manajemen risiko bank umum sebagai 

pondasi penerapan manajemn risiko pada perbankan. Selain itu, Bank Indonesia 

juga mengeluarkan SE BI 5/21/DPNP/2003 untuk memperkuat Peraturan Bank 

Indonesia No. 5/8/PBI/2003. BRI menetapkan standar dan prosedur pemberian 

kredit untuk mendukung terciptanya suatu proses pemberian kredit yang lancar 

dengan tetap mempertimbangkan risiko yang bisa diterima. Namun, kondisi 

perbankan dan ekonomi dunia berkembang pesat yang diikuti dengan semakin 

bertambahnya risiko bagi usaha perbankan, yang membutuhkan penerapan good 

corporate governance yang baik serta fungsi pengelolaan risiko yang bertujuan 

agar bank tidak mengalami kredit macet yang akan menganggu kesehatan bank, 

maka Bank Indonesia menetapkan peraturan mengenai penerapan manajemen 

risiko bagi bank umum. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan perbankan 

memiliki standar penerapan manajemen risiko yang berkiblat pada Peraturan 

Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003, sehingga tingkat kredit bermasalah masih 

dalam batas kewajaran yaitu di bawah 5%. Adanya penerapan manajemen risiko 

bagi bank umum yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Bank 

Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003, menyebabkan 

kualitas perfoming loan BRI berada pada angka yang masih aman. Hal ini dapat 

dilihat dari persentase kualitas kredit non perfoming loan tahun 2004 sebesar 4,19 

% dari total kredit yang diberikan sebesar Rp 56.924 miliar dan non perfoming 

loan untuk kredit mikro sebesar 2.8 %. 

 Analisis Pengaruh..., Arif Wijaksono, Ak.-Ibs, 2010



 99

      Dalam rangka melanjutkan penyusunan manajemen risiko pada periode 

1999-2004, BRI pada tahun 2005 membuat konsep pengelolaan risiko secara 

mendetail dan menyeluruh sebagai tindakan nyata manajemen untuk menerapkan 

prudential dan going concern. Untuk itu dibentuk pengelompokan eksposur risiko 

kredit sesuai dengan ketentuan Basel II. BRI juga membentuk divisi manajemen 

risiko yang tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko kredit, 

namun juga pengelolaan risiko pasar dan risiko operasional. Mengacu pada Basel 

Accord II sebagai acuan internasional manajemen risiko BRI membuat konsep 

internal model untuk risiko kredit terus disempurnakan dengan memulai kerangka 

kerja manajemen risiko tetapi tetap mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia sebagai regulator di Indonesia. Implemantasi manajemen risiko 

BRI dilakukan dengan memperhitungkan delapan jenis risiko, yaitu risiko pasar, 

risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko stratejik, risiko kepatuhan, 

risiko hukum, risiko reputasi, sekaligus untuk memenuhi Peraturan Bank 

Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Sejalan 

dengan penerapan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, 

BRI juga memulai mempersiapkan diri untuk mengimplemetasikan 3 pilar Basel 

II, yaitu minimum capital requirment, supervisory review process, dan market 

discipline. Tiga pilar tersebut dilaksanakan dengan pembentukan koordinator 

pelaksanaan Basel II. Dalam kebijakan kredit, BRI melakukan pemantauan secara 

berkala sesuai ketentuan dalam pelaporan profil risiko. Untuk membuat keputusan 

kredit yang dihasikan menjadi lebih obyektif dan berkualitas BRI telah 

membudayakan manajemen risiko kredit yang diperkuat dengan penerapan four 
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eyes principle. Selain itu agar hasil pemantauan lebih relevan, maka pengendalian 

dan pengawasan risiko kredit tidak hanya difokuskan pada saat pemberian kredit 

saja tetapi meliputi proses pelunasan kredit. Pada tahun 2005, tingkat non 

performing loan (NPL) BRI mengalami kenaikan karena adanya masalah 

pengembalian pada kredit korporasi BRI dan peningkatan suku bunga kredit 

sebagai reaksi kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga BI rate sebesar 

10%. Tetapi untuk NPL kredit mikro pada khususnya masih berada pada angka 

yang stabil yaitu 1,7 % dari Rp 22,78 triliun yang diberikan. Pada tahun 2005 

jumlah non perfoming loan (NPL) BRI sebesar 4,68% dari total kredit yang 

diberikan sebesar Rp 69.503 miliar. Adanya kenaikan tingkat non perfoming loan 

(NPL) selama tahun 2005 menunjukkan bahwa walaupun penerapan manajemen 

risiko BRI yang perlahan disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia 

5/8/PBI/2003 telah berjalan sesuai dengan tujuan,tetapi masih dapat digoyahkan 

oleh faktor eksternal seperti naiknya BI rate. Dan akhirnya memaksa BRI untuk 

menaikkan bunga kredit yang berdampak pada menurunnya kemampuan 

membayar  debitur. 

      Untuk meningkatkan kemampuan dalam pemahaman manajemen risiko, 

semua direksi khususnya yang berada dalam divisi manjemen risiko diharuskan 

memenuhi sertifikasi manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi 

Manajemen Risiko (BSMR) dan Global Association of Risk Professional (GARP) 

selambat-lambatnya tahun 2010, yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia 

mengenai sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum. 

BRI juga menyusun Laporan Profil Risiko untuk menilai risiko komposit bank, 
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yang di dalamnya berisi penilaian risiko yang melekat (inherent risk) di dalam 

setiap kegiatan intermediasi dan efektivitas pengendalian delapan jenis risiko, 

yaitu risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, 

risiko stratejik, dan risiko kepatuhan yang sesuai dengan ketentuan dari Bank 

Indonesia mengenai risiko yang harus dikelola oleh bank.  

 Pada tahun 2006 Bank BRI menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 20 % 

atau lebih rendah dari target pertumbuhan kredit 2005 sebesar 25 %. Meski turun, 

pertumbuhan kredit tersebut masih tinggi dibanding bank-bank lainnya. Bank 

Indonesia sebelumnya mencatat pertumbuhan kredit tahun 2006 hanya sekitar 15 - 

20 %.  Target tersebut ditetapkan BRI setelah melihat perkembangan makro 

ekonomi yang diperkirakan masih sulit akibat tingginya laju inflasi yang 

mendorong kenaikan suku bunga selama periode 2006. Selain itu, persaingan 

dengan bank lain yang mulai mengalihkan fokusnya pada pembiayaan sektor 

Usaha Mikro membuat kemampuan BRI untuk menyalurkan kredit semakin 

terbatas. 

      Tingkat non perfoming loan (NPL) BRI tahun 2006 mengalami 

peningkatan yang signifikan, hal ini dikarenakan kondisi makro ekonomi yang 

buruk sehingga membuat tingkat non perfoming loan (NPL) sebesar 4,81 % dari 

Rp 82.541 miliar total kredit. Selain itu penurunan ini juga disebabkan adanya 

Peraturan Bank Indonesia 7/2/PBI/2005 mengenai penilaian kualitas aktiva 

perbankan umum. Peraturan ini menyeragamkan kualitas aktiva perbankan 

sehingga debitur yang menerima kredit dari berbagai bank atau dari bank yang 

sama tetapi menerima beberapa jenis harus mempunyai kualitas yang sama, yaitu 
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yang paling rendah. Bila debitur memiliki kualitas kredit bermasalah pada bank 

pertama, maka pada bank kedua kualitas kredit debitur tersebut dikategorikan 

sama meskipun pada bank kedua pembayaran kredit debitur tersebut lancar. Dari 

Peraturan Bank Indonesia tersebut, maka setiap bank perlu melakukan langkah-

langkah penanganan terhadap non perfoming loan (NPL) sebelum akhirnya 

menjadi kredit macet. Karena penanganan kredit bermasalah bank lebih 

mementingkan aspek legal kredit dibandingkan aspek bisnis, maka 

penanganannya kurang optimal. sehingga hanya memicu penumpukan kredit 

bermasalah yang suatu saat akan menjadi kredit macet. Kenaikan non perfoming 

loan (NPL) BRI menjadi 4,81% tidak diikuti oleh sektor kredit mikro. NPL kredit 

mikro pada periode ini tercatat turun menjadi 1,3 % dari 1,7 % pada tahun 2005. 

Fokus penyaluran kredit BRI pada sekto mikro ini menyebabkan BRI mencapai 

laba bersih perbankan untuk tahun 2006 sebesar Rp 4,26 triliun. Laba bersih BRI 

sebesar ini tidak lepas dari persentase penyaluran kredit sektor usaha mikro kecil 

dan menengah yang mencapai 86,71% dari total kredit. 

      Pada tahun 2007, BRI melakukan perbaikan penerapan manjemen risiko 

guna persiapan implementasi pilar I Basel II, yaitu pengukuran persyaratan modal 

minimum menggunakan standardize method. Pengaturan kembali batas limit 

kredit juga kembali disesuaikan, khususnya dalam penerapan manajemen risiko 

kredit korporasi agar  tingkat non perfoming loan (NPL) masih dalam batas wajar.  

Mengingat pada tahun 2006 tingkat non perfoming loan (NPL) BRI meningkat 

secara signifikan. Tingkat non perfoming loan (NPL) pada 2007 mengalami 

penurunan  karena kualitas kredit pada semua segmen mulai membaik. Kredit 

 Analisis Pengaruh..., Arif Wijaksono, Ak.-Ibs, 2010



 103

bermasalah mencapai Rp 3.891 miliar dari total semua kredit yang diberikan. 

Menurunnya angka ini terkait adanya penyelesaian kredit bermasalah BRI 

sehingga tercatat NPL menurun dari tahun 2006 yaitu sebesar 3,45% sedangkan 

khusus kredit mikro turun menjadi 1,19 %. Pengaturan kembali batas limit kredit 

korporasi terbukti berhasil karena NPL pada segmen ini turun sangat signifikan. 

Pelunasan utang dari debitur-debitur besar, dan peningkatan beberapa kredit non 

perfoming yang meningkat menjadi perfoming loan membuat NPL yang tinggi 

pada 2006 tidak terulang. Dengan adanya desakan dari Bank Indonesia mengenai 

kewajiban seluruh bank memelihara tingkat non perfoming loan (NPL) di bawah 

5% pada akhir tahun 2007 sebagai syarat mendapatkan status Bank Berkinerja 

Baik (BKB). Status BKB tersebut merupakan kewajiban bagi BRI karena demi 

tercapainya going concern dan citra baik di masyarakat. BRI melakukan 

perbaikan kinerja manajemen risiko kredit, salah satunya dengan perencanaan 

penggunaan loan approval system yang diharapkan sudah bisa diaplikasikan pada 

tahun 2008. Sistem ini diharapkan bisa lebih optimal dalam pengendalian kredit 

terutama kredit mikro karena fokus utama dari BRI adalah kredit mikro. Strategi  

yang telah dilakukan BRI tersebut terindikasi berhasil karena tingkat non 

perfoming loan (NPL) BRI  mengalami penurunan cukup besar, yaitu sebesar 1,38 

angka persentase dan diprediksi akan terus menurun pada tahun 2008. 

      Bermacam-macam strategi telah dilakukan oleh BRI untuk mendukung 

proses pemberian kredit yang hati-hati dan pengelolaan kredit yang lebih baik. 

Salah satu kekuatan portofolio BRI adalah tingkat penyebaran kreditnya ke 

seluruh Indonesia. Hal ini mengurangi risiko konsentrasi pada daerah tertentu. 
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Keberhasilan  tersebut cukup menggembirakan tersebut tidak terlepas dari 

komitmen BRI yang kuat dan tetap fokus kepada pengembangan usaha mikro, 

kecil dan menengah (UMKM), sektor usaha yang dikenal sangat tahan 

menghadapi fluktuasi perekonomian seperti kenaikan harga BBM dan suku bunga 

kredit dan lain-lain. Untuk melayani sektor ini BRI ditunjang oleh jumlah jaringan 

lebih dari 4,800 unit kerja di seluruh pelosok Indonesia, sehingga mampu 

menghasilkan pertumbuhan kredit mikro sebesar 17,7% dibandingkan tahun 

sebelumnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. BRI telah 

melakukan penyempurnaan dalam kebijakan perkreditan khususnya dalam kredit 

mikro dengan mulai penggunaan loan approval system ( LAS ) yang telah di 

rancang pada tahun 2007. Untuk mengimplemetasikan Basel II, BRI saat ini 

mengembangkan aktivitas dan produk manajemen risiko kredit ( MRK ) yaitu :  

Pedoman Penerapan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit (P3MRK) yang    

berisi :  

1. Kerangka kerja dan Tata Kelola Manajemen Risiko Kredit. 

2. Pedoman pengukuran risiko kredit sesuai Basel II. 

3. Pedoman sistem pemeringkatan pada produk dan aktivitas berisiko kredit. 

4. Pedoman prosedur penetapan limit risiko kredit. 

5. Pedoman portofolio kredit. 

Penerapan Basel II risiko kredit yang berisi : 

1. Evaluasi dan akreditasi kebijakan, metodologi dan pengukuran risiko 

kredit dari Tim Project Office Credit Risk Basel II 

2. Pengembangan Sistem Manajemen Risiko Kredit. 
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3. Membentuk  Working Group Credit Risk Basel II. 

Kebijakan risiko ini bertujuan agar penerapan Basel II pada BRI siap pada 

tahun 2010 dan dapat mengambil langkah perbaikan dan penyesuaian tingkat 

risiko yang dapat diterima, yang menyangkut pengaturan komposisi portofolio 

dengan risiko yang terkendali. Penerapan pengelolaan risiko pada BRI mengacu 

pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 serta Surat Edaran Bank 

Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 mengenai penerapan 

manajemen risiko bagi bank umum. Pengelolaan risiko kredit BRI diarahkan 

untuk meningkatkan keseimbangan antara besarnya kredit yang diberikan dengan 

pengelolaan menajemen risiko kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dan juga 

optimalisasi penggunaaan modal yang dialokasikan untuk recovery risiko kredit.. 

Pada tahun 2008, tingkat non perfoming loan (NPL) BRI mengalami penurunan 

yang cukup signifikan menjadi 2,8% atau turun 0,65 angka persentase dari tahun 

2007. Kredit dengan kategori Lancar meningkat 41,34% dari Rp105,04 triliun 

pada akhir tahun 2007 menjadi Rp148,46 triliun pada tahun 2008. Penurunan NPL 

terjadi pada segmen Kredit Mikro dari 1,19% menjadi 1,02%, Rasio NPL netto 

juga membaik dari 0,88% pada akhir tahun 2007 menjadi 0,85% pada akhir tahun 

2008. Perbaikan rasio NPL terutama disebabkan oleh kenaikan kredit lancar 

sebesar Rp43,42 triliun dibandingkan dengan kenaikan kredit bermasalah sebesar 

Rp0,58 triliun selama tahun 2008. Di sisi lain, NPL Coverage Ratio pada tahun 

2008 mengalami sedikit peningkatan menjadi 177,27% dari posisi tahun lalu 

sebesar 176,45%. Penurunan tingkat non perfoming loan (NPL) ini membuktikan 
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bahwa penerapan manajemen risiko kredit di BRI dilakukan sesuai dengan 

kebijakan yang telah ditetapkan dengan optimal sehingga mampu menekan NPL. 

      Tabel 4.4 Tabel Tingkat Kesehatan BRI 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK 

Dengan 

peringkat 

komposit 

(2) 

Dengan 

peringkat 

komposit 

(2) 

Dengan 

peringkat 

komposit 

(2) 

Dengan 

peringkat 

komposit 

(2) 

Dengan 

peringkat 

komposit 

(2) 

Dengan 

peringkat 

komposit 

(2) 

          Sumber : prospektus BRI 

 

Dari tabel tingkat kesehatan di atas menunjukkan bahwa BRI konsisten 

menjaga tingkat kesehatan dengan selalu memperoleh peringkat 2 komposit. Akan 

tetapi pada Juni tahun 2009 BRI mengalami kenaikan non perfoming loan (NPL) 

menjadi 3,7 % dari tahun 2008 yang hanya 2,8%. Kenaikan disinyalir karena 

macetnya beberapa kredit dalam program kredit usaha rakyat (KUR). Selain itu, 

adanya bencana di beberapa tempat seperti Tasikmalaya dan Padang turut 

meningkatkan rasio non perfoming loan (NPL) BRI. Akibatnya, rasio NPL bank 

terbesar dari sisi kredit ini mencapai 3,7%. Namun, ini akan berkurang dengan 

adanya penghapusbukuan dan juga penjaminan oleh Askrindo untuk KUR. 

Dengan langkah-langkah tersebut, bisa dipastikan di akhir tahun, NPL akan 

kembali turun. Guna menghadapi kasus bencana tersebut Bank Indonesia tengah 

menyiapkan kebijakan baru penanganan kredit di daerah bencana. Dengan 

kebijakan ini juga diharapkan akan semakin mengurangi NPL 2009 BRI pada 

akhir tahun. Walaupun non perfoming loan (NPL)  BRI naik tetap mengalami 
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pertumbuhan yang baik di sisi kredit dan  pendapatan, laba bersih BRI melonjak 

25,08% menjadi Rp5,30 triliun. Kenaikan ini disebabkan volume kredit yang 

meningkat 20% dan didukung pendapatan di luar bunga seperti fee base income 

yaitu sebesar 16,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk menurunkan tingkat 

non perfoming loan (NPL) selain melakukan restrukturisasi kredit BRI juga 

menata kredit mubazir atau undisbursement loan terutama pada kredit untuk 

infrastruktur seperti pembangunan jalan tol. Dengan target pertumbuhan kredit di 

atas rata-rata perbankan nasional. Pertumbuhan kredit dan jumlah penghimpunan 

dana masyarakat terus dilakukan dengan menjaga risiko kredit agar tidak 

terjadinya non perfoming loan (NPL) melewati batas kewajaran, yaitu sebesar 5%. 

Untuk memelihara angka NPL Divisi manjamen risiko harus memitigasi sebelum 

kredit tersebut disalurkan secara hati-hati, sehingga tidak menjadi risiko kredit 

bagi bank. Dalam menghadapi ekonomi global dunia yang semakin kompleks, 

BRI memperketat pemantauan terhadap debitur pada semua segmen agar 

melakukan Early Warning System apabila terdapat debitur yang tiba-tiba tidak 

mampu memenuhi kewajibannya sebelum kewajiban debitur tersebut menjadi non 

perfoming loan (NPL). Dengan tetap mengembangkan manajemen risiko kredit 

yang komprehensif agar mampu menjaga tingkat non perfoming loan (NPL) 

dengan baik dan menyongsong mengimplemetasikan menyeluruh Basel II pada 

2010.  
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Tabel 4.5 Tabel Penerapan Manajemen Risiko BRI 

Periode 2004-2009 

Tahun Penerapan Manajemen Risiko NPL Keterangan 

2004 - Mulai membentuk 
kebijakan risiko kredit dan 
four eyes principle 

4,19% NPL masih stabil 
di bawah batas BI  

2005 - Pembentukan divisi 
manajemen risiko 

- Membuat konsep internal 
model 

- Membentuk koordinator 
pelaksanaan basel II 

- Membuat framework 8 jenis 
risiko sesuai PBI 

4,68% NPL naik karena 
BI rate naik. 

2006 - Kewajiban Sertifikasi 
manajemen risiko bagi 
pegawai. 

- Menyusun profil risiko 
untuk risiko yang melekat. 

 

4,81% NPL naik karena 
adanya kenaikan 
inflasi serta PBI 
7/2/2005 tentang 
penilaian aktiva 
tetap. 

2007 - Perbaikan pilar I Basel II 
mengenai syarat modal 
minimum. 

- Adanya pengaturan kembali 
limit kredit 

- Perencanaan Loan 
Approval System 

3,44% NPL semakin 
turun menandakan 
penerapan 
manajemen risiko 
berfungsi. 

2008 - Loan Approval System 
dilaksankan  

- Implementasi Basel risiko 
kredit dan penerapan 
P3MRK  

2,8% NPL mencapai 
angka terendah 
dalam 4 tahun 
terakhir. 

2009 - Adanya kebijakan baru BI 
mengenai kredit macet 
khusus bencana alam. 
 

3,7% NPL naik 
disebabkan KUR 
macet. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di bab sebelumnya, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada tahun 1999 BRI telah mulai merencanakan struktur pengelolaan 

risiko secara bertahap sampai dengan 2010. Perencanaan ini mulai dari 

konsep, pengembangan serta implementasi. Selanjutnya untuk mengelola 

risiko dibentuk Divisi Manajemen Risiko sebagai divisi yang terpisah 

berfungi menganalisis penyebab terjadinya risiko. Dengan pembentukan 

divisi tersebut maka BRI mulai membuat kebijakan dan prosedur 

pengelolaan risiko yang lebih komprehensif. 

2. BRI telah secara bertahap memperbaharui mekanisme manajemen risiko 

kredit untuk semua segmen agar dampak terhadap NPL tiap tahun bisa 

ditekan dengan  tetap berdasarkan pada ketentuan Bank Indonesia. 

Namun, pada prakteknya masih terjadi hambatan dalam pengelolaan NPL 

karena adanya faktor eksternal seperti kondisi perekonomian dunia. 

3. BRI telah menetapkan kebijakan dan pedoman kredit mikro tentang 

prosedur analisis kredit, persetujuan kredit, pengawasan dan restrukturisasi 

kredit yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro          

( PPK-BM ). Melalui kebijakan tersebut, BRI berusaha untuk 

mempertahankan kualitas kredit mikro dengan tetap menjalankan prinsip 
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kehati-hatian. Untuk pemberian kredit, BRI menerapkan prisip Four eyes 

principle yaitu kewenangan kredit ( monitor kredit ) yang harus dilakukan 

bersama-sama oleh minimal 2 pejabat kredit lini. Kredit mikro tersebut 

dipantau oleh BRI unit dan kantor wilayah sesuai dengan wewenang 

persetujuan kreditnya, dan kemudian diteruskan ke kantor pusat sebagai 

monitoring akhir. 

4. BRI memiliki divisi manajemen risiko yang bertugas memitigasi risiko-

risiko yang mungkin timbul dalam setiap aktivitas. Hal ini disesuaikan 

dengan ketentuan Bank Indonesia yang terdapat dalam Peraturan Bank 

Indonesia No. 5/8/PBI/2003 mengenai penerapan manajemen risiko kredit 

bagi bank umum. Divisi ini  dibagi dalam 3 Sub yaitu  Credit Risk 

Management Committee (CRMC), Operational Risk Management 

Committee (ORMC), dan Market Risk Management Committee (MRMC).  

5. Pada dasarnya mengukur risiko kredit bagi semua segmen di BRI sama 

saja, yaitu menggunakan pemeringkatan sebagai salah satu alat yang 

membantu menganalisis kredit untuk mengetahui tingkat risiko debitur 

atau calon debitur. Namun perbedaan adalah untuk pinjaman komersil 

menggunakan Credit Risk Rating ( CRR ) sedangkan Credit Risk Scoring  

( CSR ) untuk kredit mikro.  

6. Sebelum tahun 2008 BRI belum sepenuhnya mengatur penerapan 

manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang terdapat 

dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 mengenai penerapan 

manajemen risiko kredit bagi bank umum. Sehingga untuk tahun-tahun 
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berikutnya, manajemen risiko terus disempurnakan dengan mulai 

menyusun framework dari acuan internasional yaitu Basel II, dengan tetap 

mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai 

regulator. Memasuki tahun 2008, BRI sudah efektif untuk 

mengimplemetasikan 3 pilar Basel II, yaitu perhitungan capital adequacy 

ratio (CAR), penyempurnaan proses manajemen risiko sesuai dengan 

ketentuan regulator, dan penerapan prinsip transparansi untuk pemenuhan 

market discipline. 

7. Dari data time series menunjukkan tingkat non perfoming loan (NPL) BRI 

mengalami penurunan yang signifikan menjadi 2,8 % pada tahun 2008 

yang membuktikan bahwa penerapan manajemen risiko kredit di BRI telah 

sesuai dengan fungsi manajemen risiko kredit untuk memperkecil tingkat 

non perfoming loan (NPL). Hal ini disebabkan antara lain karena adanya 

adaptasi penerapan manajemen risiko bagi bank umum yang sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan Bank Indonesia melalui Peraturan Bank 

Indonesia No. 5/8/PBI/2003.  

5.2 Saran 

1. Saran bagi BRI 

      Rentannya perbankan terhadap kondisi perekonomian global 

mengharuskan BRI untuk meningkatkan peran manajemen risiko khususnya risiko 

kredit karena bagi industri perbankan masalah terbesar yang dihadapi perbankan 

adalah meningkatnya tingkat non perfoming loan (NPL). 
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      Untuk menghadapi masalah tersebut, BRI harus mempertahankan credit 

risk management sesuai dengan Basel II dan tetap menjaga kehati-hatian dalam 

pengelolaan kredit mikro. BRI juga perlu memberikan bimbingan dan fasilitas 

kredit usaha mikro agar mampu berkembang dengan lebih baik serta 

mempertahankan competitive advantage sehingga tetap mampu bersaing dalam 

dunia perbankan. Bantuan fasilitas tersebut antara lain dapat berupa bantuan 

pemanfaatan teknologi informasi untuk administrasi keuangan, manajemen dan 

marketing. 

2. Saran bagi peneliti selanjutnya 

      Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya mempertimbangkan risiko lain 

selain risiko kredit untuk menganalisis pengaruh manajemen risiko secara 

keseluruhan terhadap tingkat non perfoming loan (NPL), seperti risiko pasar, 

risiko operasional, dan risiko lainnya. Selain itu, peneliti selanjutnya sebaiknya 

menambahkan indikator lain selain NPL sehingga lebih mendalam pada 

analisisnya. Peneliti selanjutnya juga dapat membandingkan penerapan 

manajemen risiko antara bank konvensional dengan bank syariah, sehingga dapat 

dilihat perbedaan proses manajemen risiko kredit untuk menurunkan tingkat non 

perfoming loan (NPL). 
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