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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). 
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I. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 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 

implemantasi manajemen risiko yang ditetapkan berdasarkan prinsip kehati-hatian. 

Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat perbankan harus menjalankan prinsip 

kehati-hatian (prudential), secara khusus, bertujuan untuk menjamin pengembalian 

dana debitur. Untuk itu, bank memiliki ketentuan intern yang dibuat sendiri (self 

regulatory banking), yaitu dengan memiliki kriteria seberapa layak seorang pemohon 
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kredit (debitur atau calon debitur) mendapatkan sejumlah pinjaman yang diajukan 

kepada bank. 

 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 jika tidak ditangani sedini mungkin akan dapat 

melemahkan permodalan bank yang berfungsi sebagai penutup kerugian.  

 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). Risiko ini dihadapi 

oleh bank baik dalam pemberian kredit korporasi maupun kegiatan kredit UMKM      

( khususnya kredit mikro ).  

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 berantai bagi perekonomian nasional. Oleh 

karena itu saat ini kredit mikro 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. Hal tersebut menjadikan penerapan manajemen risiko kredit mikro 

menjadi penting, khususnya bagi bank yang kegiatan pemberian kreditnya 

terkonsentrasi pada UMKM. 

 

Rumusan 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? 
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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. 

 

II. LANDASAN TEORI 

Pengertian Bank 

 Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, 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. 

 Menurut Booklet Bank Indonesia tahun 2008, 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. 

 

Pengertian Risiko 

 Berdasarkan Workbook level 1 Global Association of Risk Personals-Badan 

Sertifikasi Manajemen Risiko (2005) risiko didefinisikan sebagai “Chance 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 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. 

 Risiko yang mungkin dihadapi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak 

terdeteksi serta dikelola sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, bank harus mengerti 

dan memahami risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan 
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usahanya. Eksekutif dalam manajemen bank serta seluruh 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. 

 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. 

 

Pengertian 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. 

� 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. 

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 
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Pengawasan aktif dari Dewan Komisaris meliputi tanggung jawab dalam 

persetujuan dan peninjauan secara berkala dari strategi dan kebijakan risiko 

kredit, sedangkan pengawasan aktif Direksi meliputi tanggung jawab untuk 

mengimplementasikannya.  

b. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit 

1. Menentukan kriteria pemberian kredit yang sehat 

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 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 

1. Mengidentifikasi risiko kredit 

Identifikasi risiko kredit merupakan hasil kajian yang mendalam terhadap 

karakteristik risiko kredit yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu, 
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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 

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 Intern dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Untuk kredit 

bermasalah sebaiknya ditangani secara khusus dengan memiliki satuan kerja 

khusus menangani kredit bermasalah. 

 

      Pengertian Non Perfoming Loan (NPL) 

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

yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi tunggakan. 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…”.  



7 

 

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu kredit 

dikategorikan sebagai kredit yang bermasalah bila tidak dilunasi sesuai jangka waktu 

yang disepakati. 

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. 

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

diperlukan suatu ukuran yang dibakukan. 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: 

 

 

 

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 dengan kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah). 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Pengumpulan Data 

  Jenis data yang digunakan adalah gabungan antara data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data kualitatif berupa sistem dan prosedur, dan hal-hal yang berkaitan 

dengan kredit mikro dari BRI, sedangkan data kuantitatif yang digunakan adalah data 
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time series, yaitu berupa tingkat non perfoming loan (NPL) gross BRI yang telah 

dipublikasikan dalam laporan keuangan tahun 2004-2009. 

 Jenis sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode 

judgement sampling atau purposive sampling. Sampel dari penelitian ini adalah 

laporan BRI selama tahun 2004-2009, yaitu tahun ketika BRI menyesuaikan 

penerapan manajemen risikonya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 

5/8/PBI/2003 tanggal 13 Mei 2003 mengenai penerapan manajemen risiko untuk 

bank umum. 

 

Metode Analisis Data 

Rasio non perfoming loan (NPL) merupakan salah satu indikator kinerja 

keuangan 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: 

 

 

 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan Manajemen Risiko BRI 

Berdasarkan kebijakan umum manajamen risiko (KUMR) , 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 
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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. 

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 dan CRS dengan permodelan 

scorecard serta simulasi perhitungan Lost Given Default ( LGD ) ritel. 
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Analisis Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Tingkat NPL 

Tabel Tingkat NPL BRI  Tahun 2004-2009 

 

 

  Sumber:prospektus PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 

 

 

        Analisis Tahun 2004 

Periode 1999-2004 BRI 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. 

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 tahun 2004 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 %. 
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      Analisis Tahun 2005 

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. Untuk membuat keputusan kredit yang dihasikan menjadi 

lebih obyektif dan berkualitas BRI telah membudayakan manajemen risiko kredit 

yang diperkuat dengan penerapan four 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. 

 

      Analisis Tahun 2006 

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 
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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. Sementara itu 

NPL mikro menurun menjadi 1,3 % karena kredit mikro tidak terlalu terpengaruh 

keadaan makro ekonomi. 

 

      Analisis Tahun 2007 

Pada tahun 2007, BRI melakukan perbaikan penerapan manjemen risiko guna 

persiapan implementasi pilar I Basel II, yaitu pengukuran persyaratan modal 

minimum menggunakan standardized 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 

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 menjadi 3,44 % dan diprediksi akan terus menurun pada tahun 

2008. Penurunan juga terlihat pada  NPL kredit mikro pada tahun 2007 menjadi 

1,19%. 

      Analisis Tahun 2008 

 BRI telah melakukan penyempurnaan dalam kebijakan perkreditan khususnya 

dalam kredit mikro dengan mulai penggunaan loan approval system ( LAS ) yang 

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

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

dengan menyusun :  
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1. Pedoman Penerapan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit (P3MRK) yang    

berisi :  

a. Kerangka kerja dan Tata Kelola Manajemen Risiko Kredit. 

b. Pedoman pengukuran risiko kredit sesuai Basel II. 

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

d. Pedoman prosedur penetapan limit risiko kredit. 

e. Pedoman portofolio kredit. 

2. Penerapan Basel II risiko kredit yang berisi : 

a. Evaluasi dan akreditasi kebijakan, metodologi dan pengukuran risiko kredit 

dari Tim Project Office Credit Risk Basel II. 

b. Pengembangan Sistem Manajemen Risiko Kredit. 

c. Membentuk  Working Group Credit Risk Basel II. 

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 Rp 0,58 

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 bahwa 

penerapan manajemen risiko kredit di BRI dilakukan sesuai dengan kebijakan yang 

telah ditetapkan dengan optimal sehingga mampu menekan NPL. 

 

       Analisis Tahun 2009 

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) dan adanya krisis global. Selain itu, 

adanya bencana di beberapa tempat seperti Tasikmalaya dan Padang turut 
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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. 

NPL kredit mikro juga naik secara signifikan menjadi 2,0 %. 

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 penerapan menyeluruh Basel II pada 2010. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. BRI telah menerapkan manajemen risiko sebelum adanya ketentuan dari Bank 

Indonesia yang bersifat internal. Setelah adanya Peraturan Bank Indonesia No. 

5/8/PBI/2003, BRI menyesuaikan penerapan manajemen risiko sesuai dengan 

Peraturan Bank Indonesia tersebut. 

2. Tingkat non perfoming loan (NPL) BRI mengalami penurunan pada tahun 2008 

menjadi 2.8%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko kredit BRI 

sudah dijalankan sesuai dengan fungsinya untuk memperkecil tingkat non perfoming 

loan (NPL) dengan optimal. 

Saran 

1. Saran bagi BRI 
 

• BRI harus mempertahankan credit risk management sesuai dengan Basel II dan 

tetap menjaga kehati-hatian dalam pengelolaan kredit mikro.  
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• 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 

 
2. Saran bagi peneliti selanjutnya 

 
• Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan risiko lain selain risiko 

kredit dan indikator lain selain NPL.  

• Peneliti selanjutnya dapat membandingkan penerapan manajemen risiko antara 

bank konvensional dan bank syariah 
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