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ABSTRACT 

James W. Taylor, Professor of California State University said that 

''Strategic planning by definition looks to the future. How to estimate the future and 

prepare performance operating statements to give some prospective measure of results to 

be achieved are treated in a section entirely devoted to this subject ". 

To be success, the bank will need bank planning. The manager and 

supervisor can not work well without clearly target to achieve the objective of bank The 

Bank also needed evaluation of Bank Planning, so that they can know what are they 

problems because the potency of dif.forences realization and targeting is really high. 

Key words: Planning, Targeting, and Evaluation. 
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Perencanaan strategi adalah upaya menentukan langkah-langkah aksi manajemen 

di masa depan yang didasarkan kepada positioning bank dalru11 lingkungan perbankan 

dalam perumusan strategi pencapaian visi dan misi bisnis yang didasarkan kepada analisa 

SWOT yang komprehensip. Para manajer dan supervisor di bank-bank bcsar tidak akan 

memiliki akuntahilitas dan alat ukur kcbcrhasilan bilamana bank tidak memiliki 

perencanaan strategi yang komprehensip. 

Perencanaan yang tidak komprehensip menunjukkan lemahnya pandangan 

manajemen secara keseluruhan mengenai masa depan, sasaran, dan tujuan usahanya. 

Proses corporate planning tidak banya mementingkan hasil akhir yang dapat dicapai~ 

tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana arah masa depan bank. 

Proses perencanaan strategi yang melibatkan selurub lini manajemen akan 

menghasilkan rancangan yang mudah memperoleh komitmen semua pihak untuk 

merealisasikannya. Perencanaan yang baik akan diperoleh hila seluruh lini manajemen 

terlibat dalam tahap-tahap perencanaan, sehingga rencana usaha yang dihasilkannya akan 

memperoleh komitmen berbagai lini manajemen. Namun pelibatan seluruh manajemen 

dalam proses perencanaan menimbulkan in-efisiensi. 

Berdasarkan alasan tersebut, sen1ua bank perlu n1elakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan corporate planning. Bank senantiasa perlu melakukan evaluasi terhadap 

penyirhpangan corporate planning untuk mengetahui persoalannya atau penyehabnya. 

2 
Evaluasi Rencana Bisnis..., Rendra Alfensyah, Ma.-IBS, 2008



1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 ldentifikasi Masalah 

Realisasi sebuah rencana bcrpcluang mengalami pcnyimpangan dari 

rencana semula. Penyimpangan dapat berakibat kepada tidak tercapainya 

tujuan-tujuan usaha yang sesungguhnya. Pcnyimpangan disebabkan oleh 

perbedaan berbagai asumst dan pcnambahan yang digunakan dalam 

penyusunan rencana. 1naupun berbagai faktor ekstemal dan internal yang 

mengalami perubahan. 

Perencanaan merupakan juga alat kendali manajemen untuk memastikan 

tercapainya tujuan-tujuan usaha yang sesungguhnya. 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Ada beberapa pembatasan masalah pada penelitian ini, yaitu: 

a. Ruang lingkup penelitian adalah Divisi Perencanaan Kantor Pusat Bank 

Jatim. Artinya, segala data yang dihimpun dalam penelitian ini berasal dari 

Divisi Perencanaan. 

b. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara perencanaa dengan 

real isasinya. 

c. Evaluasi meliputi penyaluran kredit menurut sektor ckonomi. dan 

penyaluran kredit kepada UMKM menurut sektor ekonomi. 

d. Evaluasi juga dilakukan dengan membandingkan target yang ditetapkan 

dengan perkembangan kondisi pcrekonomian daeral1. 
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1.2.3 Perumusan Masalah 

Masalah-masalah yang dirumuskan adalah: 

a. Apakah program kerja dilaksanakan scsuai dengan sasaran atau ketentuan; 

b. Apakah strategi pencapaian tujuan usaha telah memanfaatkan kesempatan 

atau peluang yang terbuka~ 

c. Apakah tujuan usaha yang melandasi rencana kerja telah tercapai : 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan skripsi ini adalah: 

a. Mengetahui seberapa jauh pencapaian sasaran rencana kerja bank dalam 

penyaluran kredit yang telah ditetapkan dalam tahun 2007. 

b. Mengetahui program pelaksanaan Rencana Kerja dalam mencapru sasaran 

tahun2007. 

c. Melihat kesesuaian target dengan kondisi perkembangan ekonomi daerah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penulisan skripsi ini adalah: 

a. Bank dapat melakukan peninjauan program ketja tahunan yang dapat 

berupa penyesuaian terhadap perkembangan keadaan. 

b. Bank dapat melakukan tindakan yang tepat terhadap pcnytmpangan

penyimpangan yang ada dari rencana bisnis yang telah ditetapkan. 
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BAB II 

LANDASAN PEMIKJRAN TEORITIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2. 1.1 Defmisi dan Sifat Perencanaan 

John Warman n1engatakan bahwa '•pcrencanaan adalah suatu proses yang 

n1emperkirakan apa yang akan terjadi di masa mendatang dan mempersiapkan sesuatu 

untuk masa n1endatang terse but". 

Henry Fayol mengetengahkan bahwa perencanaan adalah suatu proses melihat ke 

depan untuk n1engetahui apa yang akan teijadi dan apa yang dibutuhkan di waktu yang 

akan datang. Dan dengan pengetahuan tersebut dapat ditentukan apa yang harus 

dilakukan serta pendapat atau pandangan apa yang menjadi dasar sejauh mana kita 

melakukan tindakan. 

D.W. Foster berpendapat bahwa perencanaan adalah proses penetapan suatu 

sasaran serta perumusan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tersebut, yang 

selanjutnya diikuti dengan pemantauan atas basil yang diperoleh dalam pelaksanaan, 

sehingga dapat dibuat penyesuaian yang diperlukan. 

Berbagai definisi perencanaan tersebut diatas, menunjukkan adanya unsur-unsur 

proses penetapan tindakan, waktu yang akan datang dan sasaran. Dengan demikian 

perencanaan merupakan suatu proses yang aktif, berupa penetapan suatu tindakan untuk 

mencapai sasaran yang ditentukan, di waktu yang akan datang. 

Dalam pcrencanaan, sering tcrkacaukan antara perencanaan dan peramalan. 

Forecasting atau peramalan hanya merupakan alat untuk perencanaan, yaitu untuk 
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melihat perkembangan ke waktu yang akan datang berdasarkan keadaan-kcadaan yang 

lampau. Apabila diinginkan dengan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan 

yang akan terjadi di waktu yang akan datang. maka proyeksi dari suatu jiJrecasting 

dapat diubah arah atau besarannya. 

Perencanaan merupakan suatu pcmikiran untuk menentukan tujuan dan 

bagaimana agar tujuan dapat tercapai. Karcna itu perencanaan harus disusun secara 

cennat dengan mengingat dan memperhitungkan seluruh faktor yang dapat 

mempengaruhi. Perencanaan yang demikian memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

Bersifat objektif, artinya disusun berdasarkan fakta dan dugaan secara ilmiah., 

bukan atas khayalan. 

Tujuannya jelas. Ini berarti bahwa perencanaan hams disusun secara jelas sehingga 

mudah dimengerti dan dilaksanakan. 

Bersifat fleksibel dan pragmatis, maksudnya rencana hams dapat disesuaikan 

terhadap keadaan. 

Disusun secara komprehensip. Ini berarti bahwa perencanaan dilakukan dengan 

melibatkan seluruh aspek organisasi. 

Rencana dapat dipantau realisasinya dengan mudah dan sistematis. 

Rencana yang memperhitungkan aspek resiko. 

Dari ciri-ciri tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan harus 

didasarkan pada sumber-sumber yang ada serta mudah dilaksanakan dan dia\\'asi. 

2.1.2 Bank Planning 

Corporate plan atau long range plan merupakan perencanaan jangka 

menengah/panjang. Corporate plan disebut pula strategic plan karena pcrcnca.naan 
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Perencanaan ini benar-benar diperlukan untuk menjawab pcrtanyaan-pertanyaan 

berikut: 

o Nasabah Jems apakah menjadi target market bank kita? Petani, pedagang, 

pengusaha wiraswasta, perusahaan bcsar, atau orang asing, dan lain-lain. 

o Karakter layanan apakah yang dipcrlukan untuk melayani jenis nasabah yang 

menjadi target market kita tersebut? 

o Produk atau sen1ice apakah yang paling menguntungkan dan sesua1 dengan 

kebutuhan untuk n1ereka? 

o Hasil apakah yang hams dicapai dalam kurun waktu tertentu untuk menentukan 

bahwa misi organisasi bank kita telah tercapai? 

Jawaban semua pertanyaan ini terletak pada perencanaan yang akan 

mempermudah bank untuk. melangkah pasti dengan arab yang jelas, dibandingkan 

dengan bank yang tidak mempunyai perencanaan sama sekali dan hanya mengikuti 

pesaing tanpa mempertimbangkan babwa adakalanya produk yang dijual tersebut tidak 

cocok dengan karakteristik nasabah yang ada. 

Di lain pihak, sebenamya corporate planning dimaksudkan pula untuk 

memadukan pendekatan top-down dan bollom-up. Apabila bertumpu pada pendekatan 

bottom-up saja, maka proses memformulasikan strategi akan menjadi sangat sulit. 

Sebaliknya apabila kita bepegang pada pendekatan top-down saja, maka policy yang 

akan terwujud akan kekurangan komitmcn dari para pelaksana, karcna seringkali 

terlupakan unsur realismenya di lapangan. 

Anthony, R.N. mengetengahkan pcngcrtian strategic planning (corpon11e plan) 

sebagai "proses penentuan tujuan dan pcrubahan tujuan organisasi, scrta pencntuan 
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sumber daya (resource.\) guna mencapai tujuan tersehut, di sampmg penentuan 

kebijakan untuk mengatur penggunaan sumbcr daya yang bersangkutan" . Dalam 

definisi tersebut diketengahkan adanya pencntuan tujuan organisasi yang diupayakan 

untuk dicapai dengan sumber daya yang terscdia. Upaya untuk mcncapai tujuan 

lazimnya disc but strategi. 

George A. Steiner mengernukakan dcfinisi strategic planning sebagai ''sistcmatik 

perumusan upaya suatu perusahaan dalam menetapkan mission perusahaan. tujuan, 

kebijakan dan strategi tersebut guna mencapai tujuan dan mission perusahaan". 

Dari kedua detinisi tersebut terlihat bahwa strategic plan atau corporate plan 

merupakan bentuk perencanaan yang mencakup, baik penyusunan mission, tujuan, 

strategi maupun kebijakan perusahaan. Dapat ditafsirkan pula bahwa perencanaan yang 

mencakup pencapaian tujuan dasar perusahaan harus meliputi seluruh kegiatan operasi. 

Karena itu akan merupakan perencanaan menyeluruh (overall) dan tentunya melibatkan 

seluruh eselon pimpinan beserta para petugas lainnya. 

Menurut William R. King dan David 1. Cleland, ada beberapa motivasi mengapa 

perusahaan-perusahaan pada saat sekarang cenderung menggunakan corporate plan 

sebagai perencanaan operasinya: 

Adanya tendensi para manajer perusahaan untuk mengamati bidang tugasnya 

sehari-hari dengan mengadakan pertimbangan-pertimbangan lebih luas. 

Adanya suatu phenomena bahwa manajer cenderung menyadari akan banyaknya 

tujuan perusahaan ( organisasi). 

Organisasi yang memiliki struktur birokratis memerlukan efisiensi dan pengawasan 

dalam pela.ksanaan operasinya. 
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Perlu adanya organisasi atau proses yang mendorong adanya partisipasi Jnanajcrial 

dan inovatif, guna pengembangan produk dan jasa-jasa baru. 

Perlunya asumsi bahwa para man~jer maupun staf akan n1elaksanakan percncanaan. 

Adanya sistem insentif yang didasarkan pada penghargaan basil pelaksanaan tugas 

dalam jangka waktu pendek. 

Pengenalan tehadap sistem perencanaan baru dalam suatu orgamsasJ tanpa 

berakibat terganggunya motivasi dan perilaku para pimpinan. 

Sejak dasa warsa 60-an perusahaan-perusahaan di negara-negara industri maJU 

telah menerapkan corporate planning untuk landasan pelaksanaan kegiatan operasinya, 

dan sejak pertengahan dasa warsa 70-an bank-bank maupun lembaga-Jembaga 

keuangan lainnya telah mulai menetapkan corporate plan dalam pelaksanaan 

operasinya. Adanya perubahan-perubahan yang cepat dalam pengembangan inovasi 

teknologi (technological innovation), keadaan persamgan dan lingkungan 

(perkembangan ekonomi, sosial dan lain-lain) telah mendorong bank-bank untuk lebih 

tanggap melihat ke depan dan merasa perlu untuk memikirkan serta menentukan apa 

yang harus dilakukan untuk masa mendatang. 

Menentukan tindakan/kebijakan untuk n1asa 5 atau 10 tahun mendatang bagi 

operasi suatu bank memerlukan perencanaan startegi apa yang dilakukan untuk dapat 

menghadapi, mengakomodasi dan mengadakan respons terhadap perubahan-perubal1an 

mendatang yang mungkin berkembang ccpat sehubungan dengan c\!patnya 

perkembangan inovasi teknologi dan lingkungan. Bank yang kurang tncmpcrhitungkan 

perkembangan masa mendatang akan kctinggalan langkah dalam mengatasi pcrsaingan 

yang maikin meningkat. Komputerisasi dan pcrkwcmbangan varisai berbagai bentuk 
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produk dan jasa perbankan yang makin luas serta teknik pelayanan yang 1nakin 

berkembang, dan suatu perencanaan yang mcmikirkan scrta mempcrhitungkan trend 

tersebut akan merupakan salah satu kckuatan dalam menghadapi pcrsaingan di masa 

mendatang. Setelah deregulasi tahun 1983 di mana operasi bank makin banyak 

ditentukan olch pcrsaingan. n1aka corporate plan makin disadari oleh dunia pcrbankan 

sebagai suatu kebutuhan dalam menjalankan operasinya. 

Dalam penyusunan corporate plan, pcrcncana mula-mula akan mcnentukan tugas 

pokok di mana tugas tersebut terdapat dalam undang-undang atau akte pendirian. 

Kecuali dalam undang-undang atau akte pendirian, berbagai program pemerintah akan 

merupakan pula tugas pokok bank-bank. Berdasarkan tugas pokok, perencana melalui 

evaluasi keadaan. baik keadaan internal bank (kekuatan dan kelemahan bank) maupun 

keadaan ekstemal bank (keadaan dan perkembangan ekonomi, keadaan bank -bank lain 

serta lembaga-lembaga keuangan yang merupakan pesaing, keadaan politik~ sosial dan 

lain-lain) menetapkan tujuan operasi bank. Keadaan internal maupun ekstemal bank 

dianalisis melalui metode analisis SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, 

threats). 

Setiap bank mempunyai keterbatasan dan keunggulannya masing-masing. 

Misalnya Bank "X" mempunyai asset yang sangat besar dengan jwnlah cabang yang 

terbesar pula, namun lemah dalam sisi pelayanan. Schingg~ banyak sekali bank yang 

mempunyai keuntungan posisi dipandang dari sudut: 

I. Financial resources I Sumber daya kcuangan, didukung modal yang besar, dimana 

akan memberikan keleluasaan yang tinggi dalam segala aktifitasnya. 
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1. Long experience I Pengalaman perbankan yang panjang, yang bcrarti mcndapat nilai 

kepercayaan yang tinggi dari para nasabahnya. Scbuah survey yang diadakan salah 

satu Lembaga pengun1pul data menunjukkan bahwa point terpenting pemilihan bank 

oleh nasabahnya adalah kepercayaan dalam diri mereka bahwa bank tersebut benar

benar aman. 

3. Number of branch I Jwnlah cabang yang tcrscbar dimana-mana, memberikan 

penetrasi pasar yang mendalam. 

4. Financial institution correspondent I Koneksi-koneksi intemasional. scbagai bank 

devisa terutama diperlukan dalam transaksi-transaksi dengan pihak luar negeri, dan 

service yang melihatkan transaksi dengan valuta asing. 

5. Qual~fied Human resources I Sumber daya manusia yang siap mengantisipasi kondisi 

dunia perbankan yang dinamis. 

6. Attractive product feature I Rangkaian produk perbankan yang menarik. sebagai alat 

penghimpun dana maupun pelempar dana. 

Strengths dan weaknesses merupakan aspek internal dari segala aktifitas bank, 

promosi, image bank, tingkat service yang ditawarkan, man power planning, semuanya 

perlu dibandingkan dengan aktifitas bank yang ditawarkan oleh para competitor kita. 

Opportunity, dan threats, merupakan aspek ekstemal seperti kondisi ekonomi 

serta aspek hukum yang berlaku, dimana dipungkiri atau tidak. aspek ini akan 

mempengaruhi kondisi persaingan yang akan dihadapi bank. Yang paling penting 

berperan disini adalah analisa mendalam yang dilakukan marketing intelligence untuk 

mengidentifikasikan bagaimana mengubah masalah yang muncul menjadi opportuni~v. 
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Analisa ini akan menentukan segmen pasar mana yang akan memberikan 

keuntungan dan memberikan/meninggalkan sektor tertentu kepada kompctitor, karena 

tidak menguntungkan atau tidak cocok dengan target market yang dituju. Dari analisa ini 

kita akan beranjak kepada tujuan jangka panjang Bank, dengan memperhatikan unsur 

penunalan ckonomi (economic forecast). 

Strategi planning biasanya didasarkan pada tujuan secara keuangan (financial 

objective) dengan pcriode waktu tertentu, biasanya 5 tahun, beserta tujuan cksak lainnya, 

misalnya 5% return on assets, 10% return on equity, dan lain-lain. Perlu digarisbawahi 

bahwa tujuan jangka panjang ini akan sangat bergantung/dipengaruhi oleh pengaruh 

politik, atau kejadian-kejadian ekonorni lainnya, dimana adakalanya strategi kita per]u 

menyesuaikan diri secara fleksibel terhadap perubahan tersebut dengan cara me-review 

strategic setiap tahunnya. Jadi strategi Bank harus meliputi: 

1. Gambaran tujuan yangjelas yang harus dicapai. 

2. Gambaran sumber daya yang harus dikerahkan untuk mencapai tujuan tadi. 

3. Asumsi-asumsi yang diperlukan beserta latarbelakang perencanaan. 

4. Perencanaan rnendalam seluruh aspek kegiatan bank, misalnya rnengenai pembuatan 

brosur, pembukuan, system prosedur, materi pron1osi, pricing, research, advertising, 

training pelaksan~ isu-isu yang beredar di cabang yang bersangkutan, dan lain-lain. 

5. Jangka waktu dimuJai dan berakhimya perencanaan. 

6. Budgeting dan cash .flow analysis. 

Setelah tujuan jangka panjang (long-run o~jective) terbentuk, kini gil iran tujuan 

jangka pendek (short-run objectives) yang terpcrinci dapat dibentuk, yang ditujukan 

pada: 
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1. Pehtksanaan pencapaian tujuan konsisten pada level yang lebih rendah. 

2. Kegiatan manajemen berada pada line husine.\·s yang mencakup dalarn corporale 

planning, di luar itu merupakan penyimpangan atas tujuan semula. 

3. Menentukan target tahunan dari cabang/capem dan cara mengukur per.fiJrmance 

mereka. 

Tujuan-tLtiuan operasi bank yang ingin dicapai meliputi antara lain peningkatan 

laba. peningkatan kredit, peningkatan pengcrahan dan~ peningkatan assets, dan lain

lain. Di samping itu tujuan dapat juga berupa pengarahan operasi kredit ke sektor

sektor tertentu atau sektor-sektor yang menunjang pembangunan. Tujuan juga dapat 

mencakup perbaikan-perbaikan rasio keuangan, seperti debt equity ratio, assets to loan 

ratio, capital ratio, dan lain-lain serta pengembangan bidang personalia dan material. 

Strategi perencanaan dirumuskan setelah tujuan perencanaan disusun. Perumusan 

strategi ini didasarkan pada hasil analisis internal maupun ekstemal bank. Dalam 

perumusan strategi dipikirkan bagaimana tujuan perencanaan dapat dicapai dengan 

memanfaatkan sumber-sumber yang ada, baik yang berupa kekuatan internal bank 

maupun peluang-peluang yang ada karena keadaan dan perkembangan eksternal bank, 

sambil mengatasi semua kelemahan internal bank dan tantangan eksternal bank. 

Dari tiap tujuan perencanaan dirumuskan beberapa strategi. Dalam corporate plan. 

strategi-strategi merupakan strategi jangka panjang atau menengah (sekitar 5 tahun). 

Strategi-strategi kemudian dijabarkan pelaksanaannya dalam program-program keija. 

Program kerja pada dasarnya merupakan pclaksanaan operasi bank yang umUJnnya 

beljangka satu tahun dan menjadi landasan untuk penyusunan anggaran. Dcngan 

demikian anggaran pada hakekatnya mcrupakan pcrkiraan perhitungan hcrapa sumb~r-
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sumber yang dapat diperoleh dan berapa bcsar pcmbiayaan untuk mewujudkan 

program-program sebagai pelaksanaan stratcgi. 

Dari uraian di muka jelas bahwa melalui corporate plan, bank dapat n1cngadakan 

integrasi pclaksanaan operasi, baik sccara vcrtikal maupun horisontal. Secara vcrtikal 

terlihat dengan dilaksanakannya program kerja sesuai dengan strategi yang 

berlandaskan tujuan serta misi bank. Proses pelaksanaan program kerja tersebut hingga 

pen1biayaannya (anggaran) berada dalant kcadaan searah dan benar-benar mewujudkan 

misi bank. Secara horisontal terlihat dengan adanya program kerja dari unit-unit ketja 

yang terkoordinasikan dengan landasan strategi, tujuan dan misi yang sama. 

Sudah barang tentu pelaksanaan corporate plan akan menjadi efektif apabila, baik 

pihak pimpinan maupun pelaksana, tetap berpegang pada landasan misi, tuj uan, strategi 

dan program-program yang telah ditetapkan. Kepatuhan yang bertanggung jawab 

disertai semangat kerjasama merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan. 

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, keadaan internal bank dan lain-lain. yang 

berpengaruh pada pelaksanaan rencana, biasanya banyak mengalami perubahan. 

Karena itu peninjauan rencana perlu diadakan secara periodik, hila perlu setiap saat. 

Peninjauan dapat dilakukan dengan mengevaluasi berbagai keadaan tersebut, tujuan, 

strategi, maupun program. Faktor-faktor diatas hila perlu dapat mengalami perubahan

perubahan sesuai dengan perkembangan keadaan yang ada Bahkan hila perlu. sebagian 

dari misi bank dapat juga diubah sesuai dengan perkembangan keadaan. Dengan 

pemnJauan-pemnJauan tersebut diharapkan rencana dapat dilaksanakan secara lebih 

realistis. 
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2.1.3 Langkah-langkah Penyusunan 

Keseluruhan langkah penyusunan rencana usaha bank akan diuraikan secara 

bertahap sebagai berikut: 

a. Tugas pokok bank 

Pada umumnya bank memiliki tugas pokok yang menjadi arah dan pegangan 

operasinya sebagaimana dikemukakan di atas. Tugas pokok suatu bank adalah tugas 

utama bank tersebut menurut spesialisasinya scbagaimana ditentukan dalam undang

undangnya atau akte pendiriannya. Tugas pokok biasanya disebut line of business. 

Disamping itu termasuk tugas pokok pula adalah semua sektor kegiatan ekonomi 

yang pada suatu saat merupakan sektor-sektor yang oleh pemerintah diprioritaskan 

untuk dikembangkan dalam pelaksanaan pembangunan. Corporate plan suatu bank 

didasarkan atas tugas-tugas pokok tersebut. Tugas pokok merupakan sumber 

dimulainya perencanaan. 

Pada dasamya suatu perencanaan tentunya akan mengarah pada tercapainya suatu 

keuntungan usaha sebesar-besarnya tanpa melepaskan pelaksanaan tugas pokoknya. 

Tetapi dalam rangka berpartisipasi dalam pcmbangunan ekonomi, maka sektor-sektor 

serta proyek-proyek yang diutamakan dalam suatu tahap pembangunan harus 

tennasuk, bahkan diprioritaskan, dalam tugas pokok perencanaan suatu bank. 

khususnya pada bank-bank pemerintah. Contoh: Berdasarkan undang-undangnya atau 

akte pendiriannya, bank menyatakan bertugas pokok dalam pembiayaan pertanian dan 

industri kecil. 
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b. Tujuan 

Tujuan pokok biasanya tidak merupakan pemyataan terinci. Berdasarkan 

keinginan bank, para pemegang saham, pengawas serta melalui analisis keadaan, dan 

asumsi-asumsi tertentu maka ditetapkan tujuan. Tujuan merupakan pula pcrumusan 

sasaran jangka panjang yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Karena itu 

tujuan akan merupakan keinginan yang hendak dicapai dengan memperhitungkan 

kondisi nyata yang dihadapi. Dalam pengertian tujuan terdapat unsur matching, yaitu 

menghubungkan kesempatan ekstemal dengan kemampuan bank. Kecuali unsur 

matching terdapat pula unsur calculating yang berupa perkiraan kemungkinan 

kebarhasilan dikaitkan dengan hambatan ( ancaman) atau dengan kelemahan internal 

bank. 

Perumusan tujuan berlandaskan pada tingkat (keadaan) operasi pada saat ini, 

pemanfaatan sumber daya dan analisis risiko dalam operasi saat ini, tingkat pasar 

yang dikuasi (market share) pada saat operasi sekarang dan pada tingkat balas jasa 

(earning) bank pada saat sekarang. 

Pada umumnya, tujuan dari suatu bank akan berkisar pada tingkat profitabilitas, 

share of the market, perkembangan dan kualitas dari earning assets, dan mutu dari 

organisasi dan karyawan. Dalam situasi sekarang ini, sebaiknya bank tidak tcrlalu 

bersemangat untuk menentukan profitabilitas yang berlebihan. Karena dengan 

demikian bank harus melaksanakan ekspansi besar-besaran atau men1beri kredit pada 

sektor yang tinggi resikonya. Yang sebaiknya mendapat prioritas adalah peningkatan 

mutu; apakah itu karyawan-karyawannya, jasa-jasa. bidang administrasi maupun 

mutu dari aktivanya. 
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George A. Steiner mengatakan hahwa tujuan setidaknya harus memcnuhi kriteria

kriteria sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan arah yang dikehendaki (.\·uilahle) 

2. Dapat dilaksanakan (feasible) 

3. Dapat diterima (acceptable) 

4. Mempunyai nilai yang berarti (valuable) 

5. Mudah dipahami (understandable) 

6. Hasilnya dapat segera dievaluasikan (measurable) 

7. Dapat disesuaikan (flexible) 

8. Dapat mendorong operasi (motivating) 

Tujuan bersifat kualitatif apabila berupa pemyataan yang sifatnya tidak mengenai 

jumlah atau persentase. Sebaliknya, bersifat kuantitatif apabila menyangkut 

pemyataan mengenai jumlah atau persentase yang ingin dicapai. 

c. Anggapan Dasar (Premises) 

Untuk memberi landasan bagi penyusunan perencanaan (tujuan, strategi dan 

program) diadakan penilaian-penilaian keadaan, terutama factor-faktor yang dapat 

mempengaruhi dan bahkan mungkin menentukan pelaksanaan perencanaan. Di 

samping itu juga harus ditelaah keinginan para pemimpin, pengawas~ pemegang 

saham dan lain-lain (pihak-pihak yang berkcpentingan). 

Penilaian akan menghasilkan anggapan dasar yang merupakan latar belakan atau 

landasan berpikir terhadap kejadian-kcjadian yang mungkin dialami ataupw1 

mempengaruhi rencana yang disusun. Anggapan dasar tersebut tncncakup kcinginan 
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pihak yang berkepentingan, pcnilaian keadaan. data dasar (data hase), dan asumsi-

asumst. 

Penelaahan keinginan pimpinan, pant pcmcgang saham dan lain-lain mcliputi 

keinginan-keinginan yang dapat mcmpcngaruhi kebijakan pcngarahan operasi 

(pengolahan kredit. dan~ pencntuan tingkat keuntungan, perluasan bank dan 

sebagainya). Keinginan-keinginan tersebut perlu diperhatikan dan bahkan menjadi 

salah satu petunjuk penyusunan tujuan maupun strategi. 

Keadaan yang dinilai meliputi keadaan internal dan eksternal. Penilaiannya 

dilakukan melalui analisis SWOT. Data dasar meliputi informasi dan pcraturan

peraturan. Beberapa diantaranya adalah: peraturan-peraturan internal bank serta data 

internal dan eksternal bank. Data internal bank meliputi neraca, rugi-laba, kas, kredit, 

surat berharga, investasi, dana, rasio-rasio keuangan, tenaga kerja, penggunaan 

material~ image pada bank dan lain-lain. Sedangkan data eksternal terdiri atas: GDP! 

pendapatan regional, pendapatan perkapita. uang beredar, tingkat inflasi, permintaan 

kredit, tingkat bunga pasar, kurs, valuta asing, ekspor, impor, produksi berbagai 

komoditi, neraca pembayaran, APBN dan lain-lain. 

Data dasar tersebut meliputi data yang lampau, sekarang dan yang akan datang. 

Data yang akan datang berupa proyeksi data yang lampau. Data seyogyanya disusw1 

secara seri agar dapat dilihat perkembangannya. Dari data seri beserta proyeksinya 

tersebut dapat disimpulkan mengenai besamya skala operasi bank: perkembangan 

operasi dan hasil operasi; market share yang dikuasai (pasar kredit, dana dan jasa-jasa 

lainnya); kekuatan dan kelemahan internal dan gambaran perke1nbangan (trend) di 

waktu yang akan datang dengan asumsi kcadaan dan tujuan serta strategi bank tidak 
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mengalami perubahan. Data dasar dikompilasi, baik dari dalan1 bank maupun dari 

luar bank (BPS, Bank Indonesia dan lain-lain). 

Asumsi-asumsi perlu disusun untuk memungkinkan pcnentuan penyusunan 

perencanaan. Asun1si diadakan untuk menetapkan dugaan-dugaan kcadaan yang 

belum menentu di waktu yang akan datang. Berdasarkan asumsi-asumsi yang 

diketengahkan maka keadaan yang akan datang dianggap sesuai dengan apa yang 

diduga bakal terjadi. Dengan demikian pcrcncana tidak ragu-ragu untuk menetapkan 

pemikiran-pemikirannya. 

Contoh asumsi: tingkat bunga pasaran tidak akan turun, resesi akan berakhir, 

tidak akan ada kebijakan devaluasi, tingkat inflasi akan berkisar sebesar 8% setahun, 

pola konsumsi tak akan banyak mengalami perubahan dan lain-lain. Karena 

perencana mengadakan asumsi, misalnya, bahwa tingkat inflasi tidak akan meningkat 

(relatif stabil). maka perencana berani menetapkan rencana peningkatan pengerahan 

dana tanpa terlalu meninggikan tingkat bunga. Jadi, asumsi-asumsi tcrsebut 

selanjutnya akan menjadi salah satu landasan bagi penentuan tujuan maupun stratcgi. 

Penyusunan anggapan dasar dimulai dengan analisis SWOT pada berbagai bidang 

operasi bank (bidang perkreditan, dana, kas, jual beli surat-surat berharga, valuta 

asing, ekspor, impor, koresponden, administrasi, akuntansi dan sebagainya. Analisis 

SWOT per bidang operasi meliputi analisis pada faktor-faktor yang rclcvan dengan 

bidang tersebut dan keadaan intcrnal-ekstcmal bank, data dasar scrta kcinginan pihak 

yang berkepentingan. Oleh karena analisis mcnyangkut suatu bidang opcrasi. maka ia 

disebut analisis SWOT fungsional. 
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Dari basil analisis SWOT fungsional dilakukan analisis SWOT kcseluruhan 

(overall SWOT analysis). Bahan untuk menyusun anggapan dasar tidak hanya hasil

hasil anal isis SWOT fungsionaL mclainkan juga faktor-faktor intcmal-cksternal bank 

yang bersifat umum (menyeluruh), kcscluruhan data dasar, kcinginan pihak-pihak 

yang berkepentingan. Asumsi-asumsi untuk kesel uruhan pelaksanaan opcrasi bank 

juga disusun. 

d. Strategi dan Sasaran 

Setelah disusun tugas pokok. tujuan dan anggapan dasar, maka dapatlah 

dirumuskan suatu strategi perencanaan sebagai suatu upaya untuk mencapai tujuan 

dengan menggunakan sumber-sumber yang ada dan dengan memperhatikan 

perkembangan lingkungan yang terjadi. 

Strategi pada dasarnya adalah suatu pemikiran bagaimana tujuan perencanaan 

dapat dilaksanakan sehingga tugas pokok bank dapat terwujud. Strategi disusun 

berdasarkan anggapan dasar dan tujuan yang telah ditetapkan. Kekuatan-kekuatan dan 

kesempatan dimanfaatkan untuk upaya mencapai tujuan. Kelemahan-kelemahan dan 

tantangan harus diatasi apabila dinilai dapat merintangi upaya pencapaian tujuan. 

Untuk mendapat gambaran yang lebih konkrit mengenai penyusunan strategi~ 

dibawah ini diberikan sebuah contoh. Salah satu tujuan perencanaan dinyatakan 

sebagai berikut: meningkatkan pembiayaan sektor industri kecil yang banyak 

menyerap tenaga. Strategi yang dilakukan: mengutamakan persetujuan pcm1ohonan 

kredit sektor industri kecil yang paling sedikit memiliki 15 orang tcnaga kcrja~ 

mencari dan menghubungi secara aktif pcngusaha-pengusaha industri kccil di dacrah

daerah baru yang belum terjangkau bank; mcngutrunakan pembiayaan pcnnohonan 
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kredit untuk invcstasi industri kecil di dacrah yang padat penduyduknya; mcnambah 

tenaga analisis kredit di bidang industri kecil. Dari strategi yang diketengahkan di 

atas dapat dilihat upaya-upaya yang dircncanakan untuk dapat meningkatkan 

pembiayaan industri kecil yang menycrap tcnaga. 

Perumusan strategi sangat tergantung pada ketajaman memanfaatkan hasil 

penyusunan anggapan dasar. Karena itu sctiap tujuan dapat memiliki strategi yang 

berbeda-beda. sangat tergantung pada potcnsi, keuletan, ketajaman pemikiran. 

penilaian dan upaya seorang. 

Setiap perusahaan ingin menjadi lebih besar, lebih sehat dan lebih baik dari 

lainnya; namun umumnya disepakati bahwa tidak ada resep tunggal untuk itu karena 

selain setiap perusahaan mempunyai kemampuan yang berbeda, juga keadaan 

lingkungan dimana usaha dilakukan dari segi tern pat dan waktu tidaklah sama. 

Bertolak dari pemikiran tersebut berkembanglab analisis SWOT. Analisis SWOT 

dimaksudkan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan-kekuatan yang 

dimiliki untuk menggali kesempatan yang terbuka dan mengusahakan agar 

kelemahan-kelemahan yang ada tidak menjadi faktor penentu dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Oleh karena itu, analisis SWOT penting dalam menentukan kebijakan 

sasaran dan tindakan setiap bidang kegiatan, dan selanjutnya merumuskan 

strateginya. 

Dalam anal isis kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam perusahaan. 

umumnya dikaji kemampuan teknis operasional, pemasaran, organisasi. pcrsonalia. 

kepemimpinan dan keuangan, sedangkan analisis kesempatan dan hambatan yang 

berpangkal pada lingkungan, dimana usaha dilakukan tneliputi pcmantauan 
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perkembangan perekonomian, keadaan politik, ken1~juan teknologi, hukum, 

persaingan dan sebagainya. 

Dalam praktek perlu diperhatikan, karcna suatu kekuatan dilihat dari satu fungsi 

seringkali merupakan kelemahan apabila dilihat dari fungsi Iainnya. Misalnya~ 

ketrampilan yang bersifat umum sebagai hasil rotasi pegawai yang teratur. merupakan 

kekuatan yang memudahkan penempatan, namun dari pengembangan produk 

seringkali berarti kelemahan karena mereka bukanlah spesialis-spesialis yang ahli. 

Demikian pula kesempatan yang baik seringkali sekaligus merupakan hambatan, 

seperti deregulasi memberikan keJeluasaan bagi perbankan untuk mengembangkan 

usahanya, tetapi dilain pihak juga meningkatkan persaingan. 

Di samping faktor lingkungan dan kemampuan perusahaan, penentuan sasaran 

dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, perusahaan, khususnya 

pimpinan teratas. Apabila ketiga kelompok tersebut menganut sistem nnilai yang 

sarna, maka penentuan sasaran dan pencapaiannya akan dapat berjalan dengan lancar. 

Berbagai bentuk sistem nilai secara umum dibedakan menurut pangkal 

pangdangannya, yaitu: 

• Teoritis 

• Ekonomis 

• Sosial 

• Politis 

• Keagamaan 

• Estetika 

yang berorientasi pada kebenaran dan logika. 

yang berorientasi pada manfaat. 

yang berorientasi pada manusia 

yang berorientasi pada sistem kekuasaan. 

yang berorientasi pada kebenaran mutlak dan Tuhan. 

yang berorientasi pad a harmoni. 
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Pada umumnya unsur-unsur lingkungan yang perlu diperhitungkan antara lain 

adalah: 

• Perkembangan perekonomian. mcliputi pcrtumbuhan pendapatan nasional dan 

pola distribusinya, tingkat inflasi, ekspor-impor, perkembangan ekonomi regional, 

dan sebagainya. 

• Perkembangan sektor usah~ dimana perusahaan bergerak, seperti tingkat 

persaingan. perkembangan barang substitusi, cara-cara pemasaran, perkembangan 

pasaran baru. dan sebagainya. 

• Perkembangan teknologi, yang berkaitan dengan diketemukannya cara-cara baru 

yang lebih efisien, baik dalam proses produksi, pemasaran, jenis bahan bakar dan 

pengadaannya, dan sebagainya. 

• Perkembangan di bidang hukum, seperti sistem pemilikan, perjanjian keija dan 

ketentuan lain di bidang ketenaga-keijaan, peraturan-peraturan di bidang 

administrasi, perpajakan, dan sebagainya. 

• Perkembangan pendud~ baik mengenai tingkat pertumbuhan jenis lapangan 

kerja, susunan umur, mobilitas, tingkat kesehatan, pendidikan dan sebagainya. 

• Ekologi, yang meliputi perkiraan perkembangan lingkungan karena kemw1gkinan 

terpengaruhnya persediaan air, pencemaran lingkungan oleh buangan pabrik yang 

memusnahkan zat kehidupan dan sebagainya. 

Unsur-unsur tersebut diatas secara langsung dan tidak langsung mempcngaruhi 

atau ikut menentukan strategi perusahaan dan karena banyak diantaranya saling 

mempengaruhi, maka menjadi makin kompleks. 
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Sebagai contoh~ teknologi ntcmungkinkan pcrbankan 1neningkatkan pclayanan 

kepada masyarakat melalui perhankan clcktronik (£-Banking). Dilain pihak, 

teknologi juga memperkaya penciptaan barang kebutuhan yang membuka kcsempatan 

dalam perkreditarmya. Demikian pula kcmajuan tingkat pendidikan pcnduduk akan 

meningkatkan kesadaran penggunaan jasa-jasa pcrbankan. Dilain pihak, pendidikan 

juga mendorong perkembangan teknologi dan setcrusnya. 

Walaupun unsur lingkungan tersebut sangat banyak: namun dalam praktek, 

khususnya dalam industri perbankan, cukup memperhatikan pengaruhnya melalui tiga 

haL yaitu: 

• Perkembangan kebijakan pemerintah 

• Perkembangan hubungan dengan nasabah 

• Perkembangan persaingan antar bank dengan lembaga keuangan lainnya. 

Kepentingan pembangunan mendasari kebijakan pemerintah yang antara lain 

bersifat menanggapi serta mengantisipasi masalah penduduk, ekologi ~ ekonomL 

politik. sehingga selain berupa pembatasan, juga seringkali bersifat prioritas. 

kemudahan-kemudahan kepada berbagai sektor usaha karena sejalan dan menunjang 

pembangunan. 

Terciptanya iklim usaha yang baik, memungkinkan sementara perusahaan 

berkembang menjadi besar, yang peranannya tidak hanya makin penting di dalam 

negeri, tetapi nama dan usahanya menjadi sangat dikenal di luar negcri. schingga 

dalam hubungannya dengan perbankan pun makin perlu didengar keinginannya atas 

jenis jasa-jasa yang disesuaikan dcngan kcbutuhannya. Bagi mcrcka tidak lagi 

mencukupi dan puas dengan bcntuk-bcntuk pclayanan yang bcrsifat standar dan 
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konvensional. Dalam kaitan inilah hubungan bank dengan nasabahnya perlu 

diperbaiki. Sebenamya juga perkembangan huhungan bank dengan nasabahnya, tidak 

lepas dari perkembangan di bidang ckonomi. tcknologi, politik. pcnduduk dan 

sebagainya. 

Persaingan diantara perbankan bukanlah hal yang baru, walaupun intensitasnya 

meningkat sejalan dengan deregulasi yang lcbih memberikan kebebasan kepada 

perbankan dalam operasionalnya. Pembcrian kebebasan kepada bank untuk 

berkembang sejauh kemampuannya. pcnggunaan teknologi yang lebih canggih dan 

modem. berarti memberi alat bersaing yang lebih banyak. 

Sejalan dengan hal tersebut, bank pun harus bekerja keras untuk memberi 

pelayanan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan para 

nasabahnya. 

Dengan demikian. baik: kebijakan pemerintah, hubungan dengan nasabah serta 

perkembangan persaingan akan berperan dalam menentukan bentuk strategi yang 

diperlukan untuk mencapai sasaran. 

e. Executive Summary 

Tugas pokok, anggapan dasar, tujuan dan strategi-strategi yang disusun setelah 

disetujui, lazimnya akan dianggap sebagai keputusan pimpinan ( direksi). Keputusan 

tersebut biasanya disebut executive summary dan akan menjadi pedoman bagi unit

unit kerja dalam penyusunan program-program kerjanya. Executive summary akan 

selalu ditinjau, lebih-lebih apabila terjadi perkembangan-perkembangan ekonorni 

yang mengakibatkan perubahan-pcrubahan, maupun adanya kcbijakan-kcbijakan 
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ekonomi keuangan yang baru dan sangat mcndasar. Peninjauan dapat diJakukan 

terhadap penilaian anggapan dasar. tujuan maupun stmteginya. 

f. Program Kerja 

Berdasarkan executive summary disusunlah program kerja fungsional. Program 

kerja fungsional merupakan program kcrja keseluruhan operasi bank dan dapat 

mencakup bidang-bidang organisasi, keuangan, personali~ pelayanan jasa-jasa 

perbankan. administrasi, logistik dan lain-lain. 

Program kerja fungsional dapat berupa program kerja jangka panJang atau 

menengah (3 sampai dengan 5 tahun). Program ketja fungsional disusun oleh 

keseluruhan pimpinan serta staf unit-unit kerja dan didasarkan pada strategi yang ada. 

Program kerja fungsional merupakan penjabaran secara rinci dari strategi 

perencanaan. 

Program kerja fungsional kemudian dijabarkan dalam program kerja tahunan. 

Program kerja tahunan mempakan pelaksanaan program kerja fungsional dalarn suatu 

tahun. Program tersebut disusun dengan dengan penyesuaian-penyesuaian seperlunya 

terhadap keadaan pada tahun yang bersangkutan. Dari program kcrja tahunan 

disusunlah program ketja tahunan unit-unit kcrja/cabang oleh masing-masing unit 

kerja atau cabang. Dalam program kerja ditentukan: 

• Sasaran yang akan dicapai 

• Kegiatan kerja yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran terse but 

• Hasil kerja secara terinci yang diinginkan untuk mcncapai 

• Sarana yang diperlukan 
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• Target waktu meliputi penetapan kapan dan berapa lama waktu persiapan dan 

pelaksanaan kerja dilaksanakan 

• Pengawasan yang berupa laporan tentang pclaksanaan pencapaian basil kcgiatan 

kerja 

• Penanggung jawab. yaitu pcjabat mana yang harus bertanggung jawab atas 

pencapaian basil kegiatan kerja. 

g. Peninjauan kembali perencanaan 

Pelaksanaan perencanaan akan ditinjau kembali pada setiap periode agar dapat 

disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Keadaan internal maupun ekstemal bank 

dapat mengalami perubahan-perubahan. 

Perkembangan yang mengakibatkan perubahan yang cukup berarti 

mengakibatkan kelancaran pelaksanaan perencanaan, khususnya pelaksanaan 

program kerja akan mengalami kesulitan. Pelaksanaan program kerja dalam unit-unit 

kerja dapat sedikit menyimpang asalkan masih dalam batas garis-garis yang 

ditentukan dalam program kerja tahunan. Apabila program kerja unit-unit kerja 

temyata tidak dapat dijalankan, maka pcrlu diadakan peninjauan program kerja 

tahunan. Peninjauan program kerja tahunan dapat berupa penyesuaian terhadap 

perkembangan keadaan pada tahun yang bersangkutan. Sudah barang tentu 

penyesuaian tersebut masih harus scarah dengan program kerja fungsional yang 

merupakan dasar program kerja tahunan. Apabila program kerja fungsional harus 

diubah karena adanya perkembangan keadaan yang n1endasar (misalnya sehubungan 

adanya deregulasi), maka kemungkinan strategi harus ditinjau dan diubah. 
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Karena itu peninjauan akan didasarkan pada beberapa pertimbangan. Apabila 

konstelasi keadaan pada urnumnya (keadaan ekonomi dan lain-lain pada umumnya 

serta keadaan internal bank) masih relatif tidak mengalami perkembangan yang 

menunjukkan perubahan besar atau mendasar, maka peninjauan hanya berupa 

penyesuaian program kerja. Dapat berupa penyesuaian program kerja unit-unit kerja 

dan dapat berupa program kerja tahunan atau fungsional. Sebaliknya jika konstelasi 

keadaan mengalami perubahan besar atau mendasar, maka anggapan dasar perlu 

ditinjau dan tujuan serta strategi perlu mengalami perubahan. 

Kemungkinan peninjauan tugas pokok dapat pula terjadi apabila pihak-pihak yang 

memiliki otorita bank menghendaki. Sudah barang tentu jika tugas poko mengalami 

perubahan, maka praktis harus disusun perencanaan yang baru sama sekali. 
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BAD Ill 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yaitu 

pada kantor pusat yang beralamat Jl. Basuki Rak.hmat 98 - 104 Surabaya. Peneliti 

melakUkan penclitian pada salah satu divisi Bank Jatim yaitu Divisi Pcrencanaan. 

Penelitian ini memerlukan waktu selama satu setengah bulan, yaitu tanggal 16 Juli 2007 -

24 Agustus 2007. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tnetode 

eksploratif. Menurut Uma Sekaran, metode eksploratif (exploratory study) dilakukan jika 

tidak banyak yang diketahui mengenai situasi yang dihadapi, atau tidak ada informasi 

yang tersedia mengenai bagaimana masalah atau isu penelitian yang mirip diselesaikan 

masa lalu. Dalam kasus tersebut, studi awal yang ekstensif perlu dilakukan untuk 

mendapatkan keakraban dengan fenomena situasi, dan memahami apa yang terjadi 

sebelum kita membuat sebuah model dan menyusun desain ketat untuk investigasi 

menyeluruh. 

lntinya, studi eksploratif dilakukan untuk memahami dengan lebih baik sifat 

masalah karena mungkin baru sedikit studi yang tclah dilakukan dalam bidang tcrscbut. 

Wawancara ekstensif dengan banyak orang mungkin harus dilakukan untuk mcnangani 
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situasi dan memahami fenomena. Pcnelitian yang lebih ketat pun kemudian dapat 

dilaksanakan. 

Studi eksploratifjuga dilakukan k~tika sejumlah fakta diketahui, t~tapi dipcrlukan 

lebih banyak infom1asi untuk menyusun kerangka teoritis yang kukuh. Misalnya, dalam 

pcnelitian ini. peneliti ingin menyelidiki faktor pcnting yang menyebabkan sasaran yang 

tidak mencapai target pada program pelaksanaan percncanaan PT. Bank Jatim sehingga 

diketahui penyimpangan-penyimpangan yang tcrjadi, agar nantinya dapat diluruskan. 

Singkat kata~ studi eksploratif pcnting untuk memperoleh pengertian yang baik 

mengenai fenomena perhatian dan mclengkapi pengetahuan lewat pengembangan teori 

lebih lanjut. 

3.2.1 Data yang Dihimpun 

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang diperoleh 

dengan cara interview (wawancara), observasi, dan lain-lain. Untuk 

memperoleh data primer, maka diperlukan data-data yang valid sehingga data 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Data-data primer yang valid ini bisa 

didapatkan pada karyawan atau karyawati atau orang-orang yang berhubungan 

dengan perusahaan yang bersangkutan, mclalui interview atau wawancara kita 

dapat mengetahui data-data terscbut. Kemudian data valid yang kedua melalui 

observasi. Observasi dapat dilakukan oleh pcnulis itu sendiri, schingga pcnulis 
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3. Studi p~ yaitu pengumpulan data-data dari berbagai literatur-literatur, 

dokumen-dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema. PeneJitian 

ini menggunakan data-data yang diperoleh dari: 

a. Profil Perusahaan Bank Jatim 

b. Laporan Tahunan Bank Jatim Tahun 2007. 

c. Proyeksi Keuangan Rencana Bisnis Tahun 2005 - 2007. 

d. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Jatim Triwulan I - IV. 

3.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif. 

Pengolahan data kualitatif adalah suatu data yang didapat penulis, disaj ikan atau 

dikemukakan dalam bentuk penguraian kalimat. Bilson Simamora mengemukakan data 

kualitatif adalah data yang merepresentasikan realitas secara deskriptif melalui kata-kata, 

kalimat ataupun uraian. Para ahli menganggap riset kualitatif sebagai riset yang utuh atau 

menyeluruh. Lahirnya riset kualitatif tak lepas dari berbagai kritik terhadap riset 

kuantitatif yang pada intinya dinilai lebih condong pada hasil, namun kurang 

memperhatikan proses. 
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BABIV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran llmum Obyek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat PT Bank Jatim 

Landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Jawa imur 

berdasarkan Akta Notaris Anwar Mahajudin No. 91 pada tanggal 17 Agustus 

1961 dalam bentuk. Perseroan Terbatas (PT), sedangkan landasan opcrasionalnya 

adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 

tanggal 1 agustus. 

Dalam perkembangan selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku saat itu, dasar hokum pendiriannya disempumakan melalui 

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur dari status sebagai 

Perseroan Terbatas berubah menjadi Badan Usaha Milik: Daerah (BUMD). Guna 

memantapkan langkah operasionalnya, PT Bank Jatim memperoleh ijin 

beroperasi sebagai Bank Devisa melalui Surat Keputusan Bank Indonesia No. 

23/28/KEP/DIR tanggal2 Agustus 1990. 

Dalam upayanya untuk meningkatkan profesionalitas dan independensi 

sebagai pelayan masyarakat di bidang jasa keuangan, dipandang perlu untuk 

berubah bentuk badan hukum dari Badan Usaha Milik Daerah menjadi Perseroan 

Terbatas (PT) berdasarkan Akta Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, SI I No. 1 

tanggal 1 Mei 1999 dan telah mendapatkan pengesahan dari Mentcri Kehakiman 
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Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. L-8227.11T.01.01 Th 1999 

tanggal 5 Mei 1999. 

Sebagai salah satu bank pcs~rta Program Rekapitalisasi, pada tahun 2002 

Bank Jatim telah berhasil mclakukan percepatan penyelcsaian Program 

Rekapitalisasi. Dengan struktur permodalan yang lebih kokoh , penerapan 

prudential banking dan pengendalian risiko yang lebih baik serta dukungan dari 

semua pihak. Bank Jatim semakin mantap dalam melangkah guna mcmberikan 

yang tcrbaik dimasa-masa rnendatang. 

Lingkup usaha PT Bank Jatim dalam pelaksanaan operasionalnya 

meliputi: 

a. Menghimpun dan rnengelola dana, baik dalam mata uang rupiah maupun 

valuta asing yang berasal dari masyarakat, pemerintah maupun pihak 

ketiga lainnya 

b. Membiayai transaksi perdagangan dalam negeri dan luar negen serta 

membantu pengembangan usaha yang bersifat produktif melalui 

pemberian kredit. 

c. Melaksanakan perdagangan val uta asing 

d. Menerbitkan surat berharga seperti Obligasi, Promes, Commercial Paper 

dan sejenisnya 

e. Melakukan penyertaan dalam modal perusahaan. 

f. Mengelola keuangan Pemerintah Dacrah. 
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g. Melakukan usaha pcmbiayaan prasarana daerah dan bertindak sebagai 

penyalur biaya pembangunan proyck pcmerintah daerah dan proyck 

pemerintah pusat yang ada di dacrah. 

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaao 

PT Bank Jatim merupakan salah satu badan usaha perbankan yang ada di 

Indonesia. memiliki visi dan misi pcrusahaan yang harus dilaksanakan secara 

profesional dan penuh tanggung jawab. Visi dan misi PT Bank Jatim tcrsebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Visi 

Sebagai perusahaan perbankan yang sehat, berkembang secara wajar serta 

memiliki manajemen dan sumber daya man usia yang professional. 

b. Misi 

Sebagai bank yang mendoromg perturnbuhan potensi ekonomi daerah 

serta ikut mengembangkan Usaha Kecil Menengah dan memperoleh laba 

yang optimal. 

4.1.3 Motto, Slogan dan Logo Bank Jatim 

a. Motto 

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dunia perbankan saat ini dan 

akan datang serta persaingan global~ Bank Jatim memiliki motto Atnan 

Terpecaya artinya Bank Jatim mcmiliki kemampuan mclaksanakan tugas 

yang diamanahkan masyarakat dcngan penuh tanggung jawab. 
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b. Slogan 

"Bank Jatim Banknya Masyarakat Jawa Timur" artinya Bank Jatim 

mempunyai niatan untuk menyt.~iahteraklm para pemilik. nasahah, seluruh 

karyawan dan ma.\yarakal .Jawa Timur pada umumnya dengan disertai 

tanggung jav.,ab. dedikasi, inlegritas. profesionalisme yang tin~~i dari 

msing-masing personil. 

c. Logo 

BANKJATIM 
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR 

/ (??. . . -''edt'-!:"! 

Arti yang terdapat dalam logo Bank Jatim terse but adalah: 

1. Tugu Pahlawan 

Adalah salah satu citra visual daerah Jawa Timur dan merupakan 

monumen nasional yang kita kctahui adalah tugu kebanggaan masyarakat 

Jawa Timur karena Tugu Pahlawan sudah menjadi idcntik dcngan Kota 
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Surabaya maka hal ini menjadi alasan utama dalam penciptaan LOGO 

BANK JA TIM. Tugu Pahlawan digambarkan dengan garis .. garis 

perspektif sebanyak lima buah. Garis Perspektif melambangkan Pancasila, 

yang senantiasa menjadi landasan cita .. cita Pembangunan Bank Jatim. 

2. Lingkaran 

Melambangkan keutuhan, kesatuan, dan tekad yang kuat. Bentuk 

lingkaran juga diartikan sebagai suatu wadah usaha perbankan yang 

dinarnis. 

3. Wama Merah 

Wama merah melambangkan keberanian hidup serta kekuatan (power). 

4. Makna Amon Terpercaya 

Bank Jati.m menjamin keamanan dana maupun kepentingan pihak lain 

yang diamanahkan kepada Bank Jatim dan mampu melaksanakan tugas 

dengan penuh tanggung jawab. 

4.1.4 Somber Daya Manusia 

Sumber daya manusia adalah asset utama dalam perusahaan. Setiap 

pegawai memiliki kompetensi dan komitmen yang kuat dalam pencapaian visi 

dan misi perusahaan, didukung rasa kebersamaan dan komWlikasi terbuka 

diantara semua pegawai. Sejalan dengan itu setiap tugas dan kewajiban selalu 

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab atas basil mutu kerjanya. 

PT Bank Jatim sangat menghargai kerja keras setiap pegawai. Promosi 

dan penghargaan diberikan kepada pegawai yang menWljukkan inisiatif~ 
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integrigas, dedikasi dan tanggung jawab serta profesionalisme. Pendidikan dan 

pelatihan diberikan secara intensif agar setiap karyawan mampu memahami 

kebutuhan nasabah serta profesionalisme. Pendidikan dan pelatihan diberikan 

secara intensif agar setiap karyawan mampu memahami kebutuhan nasabah serta 

berupaya melayani dengan lebih baik. 

4.1.5 Wilayab Kerja 

Bank Pembangunan Daerah yang berada di Wilayah Jawa Timur ini 

mempunyai wilayah ketja yang cukup luas. Bank Jatim mempunyai I Kantor 

Pusat, 38 Kantor Cabang dan 22 Kantor Cabang Pembantu. Kantor pusat dan 

Cabang Utama terletak di Jl. Basuki Rachrnat No.98-1 04 Surabaya. Sementara itu 

Kantor Cabang sebagian besar terfokus pada kota-kota di Propinsi Jawa Timur, 

antara lain: Cabang Utama, Banyuwangi, Jember, Malang, Madiun, Kediri, 

Pamekasan, Bojonegoro, Lumajang, Ngawi, Jombang, Probolinggo, Kraksaan, 

Blitar, Tulungagung, Mojokerto, Tuban, Pasuruan, Sumenep, Nganjuk, Ponorogo, 

Trenggalek, Pacitan, Sampang, Bangkalan, Gresik, Sidoatjo, Situbondo, 

Lamongan, Bondowoso, Magetan, Dr. Soetomo, Perak, K.angean, Jak~ Batu, 

Bawean, Pare. 

Sementara itu Kantor Cabang Pembantu berada di wilayah: UWKS, 

Klampis Jaya, Juanda, Genteng, Tanggul, Lawang, Kepanjen, Caruban, Pasirian, 

Walikukun, Mojoagung, Leces, Wlingi, Ngunut, Mojosari, Bangil~ Pandaan~ 

Kertosono, Sumoroto, Besuki, Babat, Rajawali. 
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4.2 Kredit di Bank Jatim 

4.2.1 Perbandingan 3 Sub Div.isi Kredit di Bank Jatim 

Di dalam divisi kredit yang ada di Bank Jatim. terdapat 3 sub divisi kredit. Yaitu 

Sub divisi kredit Mikro dan kecil. Sub divisi kredit Program, Sub divisi kredit Menengah 

dan Korporasi. Dari ketiga sub divisi tersebut masing-masing sub divisi memiliki 

kontribusi pendapatan bagi bank. Dari ketiga sub divisi tersebut, kontribusi terbesar bagi 

bank adalah dari sub divisi kredit Mikro dan Kecil. Kemudian dilanjutkan oleh sub divisi 

kredit Program, dan yang terakhir adalah sub divisi Menengah dan Korporasi. Dalam 

mencapai tujuan perusahaan, dewan direksi menetapkan target yang harus dicapai oleh 

masing-masing sub divisi kredit. Proporsi yang ditetapkan oleh dewan direksi yaitu, sub 

divisi kredit menengah dan korporasi harus dapat mencapai target pencapaian kredit 

sebesar 20% dari yang dianggarkan pada akhir tahun. Sedangkan untuk sub divisi kredit 

mikro & kecil harus dapat mencapai target pencapaian kredit sebesar 80%. 

Berikut perbedaan dari masing-masing sub divisi kredit: 

Sub Divisi Kredit Mikro dan Kecil 

K.redit Mikro dan Kecil adalah salah satu Sub Divisi Kredit yang pangsa pasar 

utamanya adalah pegawai negeri. Untuk besamya proporsi, Sub Divisi Kredit Milcro 

dan Kecil diberi proporsi untuk pencapaian kredit sekitar 80%. Besarnya proporsi 

yang ditargetkan tergolong besar, karena untuk kredit mikro dan kecil jumlah 

nasabahnya sangat banyak dan resikonya pun tergolong kecil dan tersebar di setiap 

nasabah. Sehingga direksi yakin bahwa Sub Divisi Kredit Mikro dan Kecil mampu 

memperoleh pendapatan yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi yang 

dapat diberikan Sub Divisi Kredit Mikro dan Kecil yaitu sebesar 87,12% dari total 
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kredit yang dihasilkan Bank Jatim. Di dalam Sub Divisi Kredit Mikro dan Kecil yang 

menjadi keunggulannya adalah pencapaian kredit yang diperoleh melebihi dari yang 

ditargetkan. Dan salah satu produk unggulannya adalah Kredit Multiguna. Fasilitas 

kredit ini menjadi unggulan di Sub Divisi Kredit Mikro dan Kecil karena fasilitas 

k:redit ini mempunyai banyak kegunaan antara lain sebagai kredit komersiil ( untuk 

kepefluan konsumsi) dan berguna sebagai fasilitas kredit untuk keperluan modal keija 

dan investasi. Fasilitas kredit ini juga memberikan kemudahan bagi pegawai negeri 

yang penyetoran gajinya melalui Bank Jatim, diantaranya keringanan dalam 

persyaratan agunan kredit dan kemudahan dalam pembayaran pokok dan bunga. 

Karena secara otomatis langsung mendebet rekening dari nasabah yang mengajukan 

kredit. Sementara kelemahan dan masalah yang ditemui dari Sub Divisi Kredit Mikro 

dan Kecil adalah banyak ditemukannya kredit macet dan penilaian agunan yang 

kurang obyektif. Problem solving dari masalah ini adalah: 

• Pihak Bank (khususnya pihak Sub Divisi Kredit Mikro dan Kecil) akan 

menggunakan sistem analisa kredit yang lebih ketat sehingga dapat 

meminimalisir lolosnya kredit dengan mudah ke nasabah. 

• Agunan yang diberikan harus dinilai berdasarkan prosedur yang ada dan harus 

mendapat persetujuan dari pihak direksi dan Kelompok Pemutus Kredit. 

L Sub Divisi Kredit Program 

Kredit Program adalah salah satu Sub Divisi Kredit yang mempunyai pangsa pasar 

utama yaitu petani kecil dan nasabah yang mempunyai usaha yang bersifat massal 

dan terdapat 2 pihak yang terlibat, yaitu pihak penyandang dana dan pihak pencetus 
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program. Dalam hal ini seperti usaha di sektor pertanian, usaha mikro dan kecil, serta 

usaha yang masih satu mata rantai dengan usaha pertanian, seperti di sektor 

petemakan, perkebunan, perikanan, hortikultura, dll. Untuk besamya proporsi, Sub 

Divisi K.redit Program dan Sub Divisi K.redit Kecil dan Menengah, atau total 

keduanya harus dapat mencapai kredit sebesar 80o/o. Besarnya proporsi yang 

ditargetkan cenderung besar, sama dengan Sub Divisi Kredit Mikro dan Kecil karena 

Kredit Program mempunyai skim kredit yang hampir sama dengan Sub Divisi Kredit 

Program. Pihak jajaran direksi berharap kedua Sub Divisi ini dapat memberikan 

kontribusi terbesar bagi Bank Jatim setiap tahunnya, karena di dalarn Bank Jatim ini 

komposisi pendapatan terbesar berasal dari kredit. Besamya kontribusi yang berasal 

dari Sub Divisi Kredit Program yaitu sebesar 2,25% dari total kredit yang dihasilkan 

oleh Bank Jatim. Tetapi dalam pedoman pelaksanaan serta tata cara kreditnya lebih 

cenderung ke Sub Divisi Kredit Mikro & Kecil. Produk unggulannya yaitu SUP-005 

(KUMK), KKP (Kredit Ketahanan Pangan), SP3 (Skim Pelayanan Pembiayaan 

Pertanian). 

Berikut penjelasan dari masing-masing Produk tersebut: 

1. SUP-005 (KUMK) 

Untuk jenis skim kredit ini, dana yang digunakan untuk pembiayaan kredit 

sepenuhnya berasal dari pemerintah. Tetapi pemerintah menetapkan aturan bahwa 

dari seluruh dana yang digunakan untuk pembiayaan kredit, minimal rata-rata per 

bulan bank harus mampu menyalurkan dana tersebut sebesar 80o/o dari total dana 

yang disalurkan. Dalam hal ini, bank tetap bertindak sebagai pihak yang langsung 
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mencari nas8bah untuk menyalurkan kredit. Bank juga bertindak: sebagai decision 

malcer serta analis dalam melakukan proses pemberian k:redit. 

2. KKP (Kredit Ketahanan Pangan) 

Jenis skim kredit ini, dana pembiayaan kredit berasal dari dana bank sendiri. 

Tetapi pemerintah juga memegang peranan, yaitu dalam hal pemberian subsidi 

atas bunga kredit. Dalam pemberian kredit ini, bank turut serta dalam mencari 

nasabah khususnya kelompok usaha tani. 

3. SP3 (Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian) 

Jenis skim kredit ini, dana yang digunakan untuk pembiayaan kredit berasal dari 

dana bank sendiri. Pemerintahjuga terlibat dalam pemberian dana untuk jaminan. 

Untuk pemberian dana tersebut, pemerintah mempWlyai rekening Giro di Bank 

Jatim yang dialokasikan sebesar 3 % untuk kredit SP3 ini. Dari sejwnlah 3% ini, 

sebesar 1 o/o merupakan hak pemerintah dan sebesar 2 % adalah hak Bank Jatim. 

Di dalam Sub Divisi Kredit Program, sulit menentukan keunggulan dari 

kredit program dibandingkan dengan sub divisi lainnya. Karena dalam hal ini kredit 

program fokus pada Pola Chanelling dimana bank mendapat komisi 1% dari masing

masing KSP. Selain itu terdapat multiplier effect, yaitu efek yang berkelanjutan 

seperti efek yang diperoleh bank dimana nasabah yang melakukan kredit dengan 

jangka waktu yang lama harus membayar pokok dan bunga sebesar I 0% dari total 

kredit. Dan basil pembayaran tersebut dialokasikan bank ke dalam tabungan, nasabah 

tidak dapat mengambil uang yang ada di tabungan tersebut karena dari pihak bank 

dilakukan pemblokiran. Dari berbagai skim kredit yang ~ terdapat beberapa produk 

Kredit Program di Bank Jatim yang dapat bersaing dengan Produk Kredit di Bank 
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Lain. Jenis produk kredit itu antara lain: SUP-005 (KUMK) dan SP3. Produk SUP-

005 (KUMK) paling dapat bersaing karena hampir di setiap bank mempunyai produk 

yang sejenis. Sedangkan produk SP3 (Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian), untuk 

saat ini baru 5 bank yang diberi wewenang oleh Bank Indonesia untuk menjalankan 

produk ini. Kelima bank tersebut adalah Bank Jatim, Bank Nusa Tenggara Barat, 

Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri. 

Sementara itu kelemahan/masalah yang terdapat di dalam Sub Divisi 

Kreciit Program adalah masalah perbedaan antara peraturan yang ditetapkan 

pemerintah dan peraturan perbankan yang ditetapkan Bank Indonesia. Selama ini 

masyarakat beranggapan bahwa dana yang disediakan untuk kredit adalah. berasal dari 

pemerintah, maka dari itu masyarakat akan menggunakan peraturan yang ditetapkan 

pemerintah. Sedangkan pihak bank juga hams menguta.makan peraturan perbankan 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk tetap dapat beroperasi sesuai dengan 

ketentuan yang ada. Problem Solving yang digunakan adalah, pihak bank akan 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan yang ada baik dari 

ketetapan pemerintah maupun Bank Indonesia. Dan untuk mengurangi perbedaan 

pandangan, maka pihak Bank dan masyarakat akan membuat kesepakatan tentang 

peraturan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak . 

.J.. Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi 

Kredit menengah dan korporasi merupakan salah satu Sub Divisi Kredit yang 

mempunyai pangsa pasar untuk usaha retail. Dalam menentukan besarnya proporsi 

dari masing-masing sub divisi, Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi diberi 
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proporsi oleh dewan direksi sebesar 20%. Besamya proporsi yang ditargetkan 

tergolong kecil karena nilai kredit yang diberikan Sub Divisi Kredit Menengah dan 

Korporasi cenderung lebih besar dan resiko yang ditanggungnya pun cukup besar, 

sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa dewan direksi hanya memberi proporsi 

yang kecil. Kontribusi yang dapat diberikan Sub Divisi Kredit Menengah dan 

Korporasi adalah sebesar 10,63% dari total kredit yang dihasilkan oleh Bank Jatim. 

Sektor usaha yang paling banyak meminta dana dari Bank Jatim adalah 

sektor Konstruksi dan sektor Perdagangan. Proses analisa kredit di Sub Divisi Kredit 

Menengah dan Korporasi yaitu: Tahap Aplikasi meliputi pengumpulan data dan 

infonnasi, verifikasi data, analisa data, pengukuran rating kredit, dan penetapan 

struktur kredit. Tahap kedua yaitu tahap appraisal. Dalam tahap ini kegiatannya 

meliputi penilaian kredit ditinjau dari aspek ekonomi, manajemen, keuangan, sosial, 

pemasaran, dll. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap Implementasi, yang meliputi 

Monitoring dan Persetujuan Kredit. Di dalam Sub Divisi Kredit Menengah dan 

Korporasi yang menjadi produk keunggulannya adalah salah satu fasilitas kreditnya 

yaitu Standby Loan. Fasilitas kredit ini tidak terdapat di Bank lain, dan banyak 

nasabah yang mengajukan kredit untuk produk ini. Sementara itu keunggulan yang 

ada diantara ketiga sub divisi ini tidak dapat ditemukan, hal ini mengingat proporsi 

pencapaian kredit dari seluruh total kredit ini hanya mencapai 20%. Yang menjadi 

masalahlkelemahan dari sub divisi ini adalah : 

1. Terkadang terdapat nasabah yang mengajukan kredit tetapi terlambat dan bahkan 

tidak membayar pokok dan bunga sesuai dengan kontrak kredit. 
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2. Masalah jaminan. Jaminan yang diberikan oleh nasabah, basil penilaiannya tidak 

mencapai standard nilai yang ada. Hal tersebut menjadi kendala bagj bank dalam 

proses pemberian kredit. 

3. Kemampuan berusaha dari nasabah. Masalah ini merupak.an masalah yang krusial 

pada saat K.risis Ekonomi. Karena pada periode tersebut banyak terjadi k.redit 

macet. Hal ini disebabkan tingkat col/ectibi/ity yang rendah. Kolektibilitas yang 

rendah disebabkan karena pada periode krisis rata-rata usaha-usaha di berbagai 

sektor mengalami pemerosotan. 

4. Peraturan Bank Indonesia yang tidak mengatur mengenat Jamman sehingga 

memberikan kewenangan bagi bank untuk membuat kebijakan sendiri mengenai 

jaminan. Dan masalah lainnya yaitu peraturan perbankan yang ditetapkan Bank 

Indonesia yang berbeda dengan peraturan dari pemerintah pusat mengenai 

pemberian kredit. 

Problem solving dari masa.lah ini adalah pihak Sub Divisi Kredit Menengah & 

Korporasi sudah menerapkan tindakan preventif. Antara lain yaitu: 

• Bank akan melakukan analisa secara bertahap, yang dimulai dari pengumpulan 

data, verifikasi data, analisa data. Di dalam tahap analisa tersebut bank langsung 

mengunjungi dan menilai lokasi proyek serta agunan yang dimiliki nasabah. Hal 

ini bertujuan untuk mengecek apakah seluruh informasi yang disampaikan 

nasabah benar-benar ada. 

• Bank akan menilai langswtg Cessienya Gaminan intangible) seperti hak atas 

penagihan utang. 
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• Bank akan mengamati secara langsung kelangsungan usaha dari bisnis yang 

dijalankan nasabah. 

• Pihak bank akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan 

yang ada baik dari ketetapan pemerintah maupun Bank lndonesia. Dan untuk 

mengurangi perbedaan pandangan, maka pihak Bank dan masyarakat akan 

membuat kesepakatan tentang peraturan yang dapat diterima oleh kedua belah 

pihak. 

4.2.2 Produk-produk Perbankan yang terdapat di Divisi Kredit 

•!• Sub Divisi Kredit Mikro dan Kecil 

• Kredit PUNDI KENCANA (Pembinaan Usaba Keluarga Sejahtera Mandiri) 

Kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro secara perorangan agar mampu 

mengembangkan usahanya, disamping itu dapat disalurkan dalam bentuk kerjasama 

nasabah dengan kerjasama dari lembaga lain seperti Perguruan Tinggi/ Instansi/ 

lembaga ekonomil BUMN/ BUMD sebagai penjamin. 

Penyaratan pemobon kredit: 

Mempunyai usaha yang produktif 

Plafond: 

Diatas Rp. lO juta sampai dengan maksimal Rp.50 juta 

Sasaran sektor usaba yang dibiayai: 

1. Usaha Perdagangan 

2. Usaha Industri 

3. U saha Pertanian/Perkebunan!Perikanan!Peternakan 
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4. Usaha Jasa 

5. Usaha keperluan tainnya yang menurut Bank layak dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

Jangka Waktu: 

- 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan penilaian kembali 

- maksimal 3 tahwt untuk kredit modal kerja 

- maksimal 5 tahun untuk kredit investasi 

Agunan: 

- jaminan utama: obyek atau transaksi yang dibiayai dengan kredit 

- jaminan tambahan: 

a. Tanah, rumah, bangunan kios dan atau 

b. Barang bergerak.lainnya, dan atau 

c. T abungan/ deposito, dan atau 

d. Asuransi kredit 

• Kredit SUDARA (Sistem Usaha Damai Sejahtera) 

Kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro guna pengembangan usahanya 

sehingga dapat meningkat menjadi usaha kecil dan menengah secara langsung 

kepada perorangan atau melalui BPR, Koperasi dan LKM untuk disalurkan kepada 

perorangan dengan pola eksekuting. 

Persyaratan pemohon kredit: 

Mempunyai usaha yang produktif 
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Pia food: 

Maksimal sebesar Rp.lO juta 

Sasaran sektor usaha yang dibiayai: 

1. Usaha Perdagangan 

2. Usaha lndustri 

3. Usaha Pertanian/Perkebunan!Perikanan!Petemakan 

4. Usaha Jasa 

5. Usaha keperluan lainnya yang menurut Bank layak dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

Jangka Waktu: 

- Kepada BPRILKM Koperasi maksimall tahun dan dapat diperpanjang dengan 

penilaian kembali 

- maksimal3 tahun untuk kredit modal kerja 

- maksimal5 tahun untuk kredit investasi 

Agunan: 

- jaminan utama: obyek atau transaksi yang dibiayai dengan kredit 

- jaminan tambahan: 

a. Tanah, rumah, bangunan kios dan atau 

b. Barang bergerak lainnya, dan atau 

c. Tabungan/deposito, dan atau 

d. Asuransi kredit 
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• Kndlt KAilTU BIDAN SEJAHTERA 

Kredit yang diberikan kepada para Bidan ditujukan untuk keperluan pembiayaan 

pelatihan/training, pengadaan/pembelian kontrasepsi dan obat serta peralatan 

kesehatan unttik keperluan praktek Bidan 

Persyaratan pemohon kredit: 

Berprofesi sebagai Bidan yang berstatus pegawai negeri 

Pia fond: 

Maksimal sebesar Rp.lO juta 

Jangka Waktu: 

- 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan penilaian kembali 

- maksimal 3 tahun untuk kredit modal kerja 

- maksimal 5 tahun untuk kredit investasi 

Agunan: 

- jaminan utama berupa kelayakan usaha berupa kemampuan membayar kern bali 

kreditnya 

- jaminan tambahan tidak mutlak untuk plafond kredit sampai dengan 

Rp.5.000.000, namun agunan tambahan wajib disediakan untuk plafond 

diatasnya, baik barang bergerak maupun tidak bergerak 

- Apabila calon debitur adalah Bidan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka tidak 

diperlukan agunan tambahan (diperlakukan .seperti kredit Multiguna) 
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• Kr~dit PAK KADES (Paket Kredit Masyarakat Desa) 

Kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro/kecil guna pengembangan usahanya 

sehingga dapat meningkat menjadi usaha kecil dan menengah secara langsung 

kepada perorangan atau melalui BPR, Koperasi, dan LKM Wltuk disalurkan kepada 

perorangan dengan pola eksekuting. 

Penyaratan pemohon kredit: 

Mempunyai usaha yang produktif 

Pia fond: 

Maksimal sebesar Rp.l 0 juta 

Sasaran sektor usaha yang dibiayai: 

l. Usaha Perdagangan 

2. Usaha Industri 

3. Usaha Pertanian!Perkebunan/Perikanan/Peternakan 

4. Usaha Jasa 

5. Usaha keperluan lainnya yang menurut Bank layak dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

Jangka Waktu: 

- Kepada BPRILKM Koperasi maksimall tahun dan dapat diperpanjang dengan 

penilaian kembali 

- maksimal 3 tahun untuk kredit modal kelja 

- maksimal 5 tahun untuk kredit investasi 

Agunan: 

- jaminan utama: obyek atau transaksi yang dibiayai dengan kredit 
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- jaminan tambahan: 

a. Tanah, rumah, bangunan kios dan atau 

b. Barang bergerak lainnya, dan atau 

c. Tabungan/deposito, dan atau 

d. Asuransi kredit 

• Kredit Multiguna 

Kredit yang diberikan kepada PNS, pegawai BUMNIBUMD, anggota lNI, 

Anggota Legislatif, karyawan perusahaan swas~ pensiunan dan Pumawirawan 

yang gajinya melalui Bank Jatim. 

Persyaratan pemobon kredit: 

Karyawan atau pegawai yang gajinya melalui Bank Jatim 

Plafond: 

Maksimal angsuran 60% dari penghasilan, apabila melebihl ketentuan wajib 

menyerahk.an jaminan tambahan sebesar 100% dari plafond 

Sasaran sektor usaha yang dibiayai: 

Seluruh sektor ekonomi Produktif 

Jangka Waktu: 

- Untuk PNS, Pegawai BUMN/BUMD~ Anggota TNI & Karyawan Perusahaan 

Swasta maksimal 5 tahun 

- Pumawirawan TNI maksimal4 tahun 

- Anggota Legislatif maksimal 4 tahun atau harus lunas hila keanggotaannya 

berakhir 
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Agunan: 

Gaji harus melalui Bank Jatim, dan atau yang mengadakan kerjasama dengan 

Bank Jatim 

Apabila plafond melebihi ketentuan, wajib menyerahkan jaminan tambahan 

sebesar 1 OOo/o dari nilai plafond 

• Fasilitas Talangan AL MABRUR 

Kredit talangan untuk pembiayaan Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) yang 

diberikan oleh Bank Jatim kepada orang yang membutuhkan agar memperoleh 

porsi sebagai jamaah haji 

Persyaratan pemohon kredit: 

- mempunyai tabungan haji dengan saldo minimal 25%) dari ketentuan pemerintah 

untuk memperoleh porsi/seat 

- telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah untuk menjadi calon 

jamaah haji 

Plafond: 

Maksimal sebesar 75% dari ketentuan setoran BPIH untuk memperoleh porsilseat 

JangkaWaktu: 

Maksimal 12 bulan, dengan ketentuan harus dibayar lunas sebelum batas akhir yang 

ditetapkan Pemerintah berkaitan dengan pemindahan dana BPIH dari rekening 

Menteri Agama Republik Indonesia yang ada di Bank Jatim Cabang Jakarta ke 

rekening Menteri Agama RI yang ada di Bank Indonesia. 
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Agunan: 

Peminjam diwajibkan menyerahkan Surat Kuasa kepada Bank untuk mencairkan 

dan mendebet rekening giro/deposito/tabungannya untuk pelunasan fasilitas 

talangan dan biaya-biaya yang timbul. 

•) Sub Divisi Kredit Program 

Ada beberapa skim kredit program antara lain: 

• Po'la Eksekuting 

1. Kredit Usaha Mikro, Usaha Kecil (KUMK) SUP-005 

2. Kredit Ketahanan Pangan {KKP) 

3. Kredit Pemilikan Rumah (KPRIKPRS) Bersubsidi 

4. Kredit Sertifikasi Hak Atas Tanah 

• Pola Chanelling 

1. Kredit Dana Bergulir U saha Kecil, Mikro & Koperasi (UKMK) dan P JTKI, 

sumber dana dari APBD Propinsi Jawa Timur, kerjasama antara Biro 

Perekonomian Propinsi Jawa Timur dengan Bank Jatim dan BPR Jatim. 

2. Kredit Dana Bergulir Kerjasama dengan Dinas Koperasi & PKM Propinsi Jatim 

o Dagulir Perkuatan Modal 

o Dagulir KSP Agribisnis 

o Dagulir Koperasi Pesisir 

o Dagulir Senkuko 

o Dagulir Bank Padi 

o Dagulir Sertifikasi Hak Atas Tanah 
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3. Kredit Dana Bergulir Kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Propinsi Jawa Timur 

4. K.redit Dana Bergulir Kerjasama dengan Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur 

5. Kredit Dana Bergulir Kerjasama dengan Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur 

6. Kredit Dana Bergulir Kerjasama dengan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa 

Timur 

7. Kredit Dana Bergulir Kerjasa.ma dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi 

Jawa Timur 

8. Dana Bergulir Kerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa 

Timur 

• Penata Laksana Adrninistrasi & Penyaluran 

Dana Bergulir Kerjasama dengan Kantor Kementrian Negara Koperasi & UKM 

RI berupa: 

o Subsidi BBM 

o Modal Awal Padanan (MAP) 

o KSP Agribisnis 

o KSP Sektoral 

o KSP Konvensional 

o Sertifikasi Hak Atas Tanah 
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Terdapat beberapa Skim Kredit yang berada di Sub Divisi Kredit Program, antara lain: 

~ Skim Kredit kepada Usaha Mikro & Usaba Kecil (KUMK) SUP-005 

Maksud, Tujuan dan Sasaran 

1. Maksud & Tujuan, untuk pendanaan kcpada Usaha Mikro & Usaha Kecil 

(KUMK) dan koperasi baik untuk investasi maupun modal kerja serta 

meningkatkan akses kepada lembaga pembiayaan 

2. Sasaran~ kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Koperasi yang mempunyai 

usaha produktif dan prospek usahanya baik serta belum dibiayai dari swnber dana 

lain. 

Ketentuan Pokok Kredit 

1. Plafond Kredit maksimum, 

• Kepada Usaha Mikro Rp.SO.OOO.OOO per debitur 

• Kepada Usaha Kecil Rp.SOO.OOO.OOO per debitur 

2. Jangka Waktu Kredi~ 

• Modal Kerja selama 1 tahun dapat diperpanjang 2 kali, 

• Investasi maksimum 5 tahun disesuaikan kebutuhan danjangka waktu dana 

3. Jaminan Kredit, 

• Utama, kelayakan usaha 

• T ambahan, barang bergerak maupun tidak bergerak serta surat berharga yang 

dapat diikat sesuai ketentuan 

4. Biaya Realisasi Kredit, 

Atas realisasi kredit ini, debitur tidak dibebani biaya provisi dan komitmen fee~ 

Namun biaya yang terkait dengan pihak lain misalnya materai, notaris dan 
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asuransi atas agunan kredit menjadi beban debitur dan besamya sesuai yang 

ditentukan pihak terkait. 

~ Skim Kredit Ketahanan Pangan (KKP) 

Tujuan kredit untuk membantu pennodalan bagi petani, petemak, nelayan, kelompok 

tani, usaha kecil, menengah dan koperasi 

Jenis & Penggunaan Kredit: 

• Modal Kerja dan Investasi 

• Sektor usaha yang dibiayai: 

1. Sektor Intensifikasi Padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar 

2. Sektor pengembangan budidaya tanaman tebu 

3. Sektor peternakan sapi potong, a yam buras dan itik 

4. Sektor penangkapan dan budidaya ikan 

5. Sektor pengadaan pangan (gabah, jagung dan kedelai) ketentuan Pokok KK.P 

1. Plafond Kredit: berdasarkan paket biaya produksi yang besarnya ditentukan 

pemerintah pusat Departemen Pertanian RI 

Tanaman Pangan 

• Padi, maksimal Rp.2.625.000/ha 

• Jagung, maksimal Rp.2.620.000/ha 

• Jagung Hibrida, maksirnal Rp.3.600.000/ha 

• Kedelai, maksimal Rp.2.050.000/ha 
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• Ubi Kayu, maksimal Rp.1.280.000/ha 

• Ubi jalar, maksimal Rp.900.000/ha 

Petemakan & Perikanan 

• Ayam ras petelur maksimal Rp.15.000.000/deb 

• Ayam ras pedaging maksimal Rp.15.000.000/deb 

• Ayam buras maksimal Rp.14.750.000/deb 

• ltik maksimal Rp.l4.250.000/deb 

• Sapi potong maksimal Rp.9.600.000/deb 

Untuk petani, peternak serta nelayan dan petani ikan setinggi-tingginya 

Rp.l5.000.000 per debitur. 

2. Suku Bunga Kredit: ditentukan pemerintah pusat Departemen Keuangan dan 

Pertanian RI dan akan ditinjau kembali berdasarkan suku bunga di pasar. Saat ini 

suku bunga sebesar: 

3. Jaminan U tama KrecJit 

• Kelayakan Usaha 

• Jaminan dari lembaga penjamin untuk intensifikasi 

4. Jaminan Tambahan 

• Barang Bergerak (kendaraan, dll) 

• Barang Tidak Bergerak (Tanah dan bangunan) 

• Surat berharga lainnya yang dapat diikat sesuai ketentuan 
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~ Skim Kredit Pemillkan Rumah (KPRIKPRS) Bersubsidi 

I. Tujuao pemberiao kredit adalah untuk pembelian rumah (KPR) dan kredit 

pembangunanlperbaikan rumah milik swadaya (KPRS) kepada pegawai negeri 

SipilffNI/Polri yang gajinya melalui Bank Jatim dengan bantuan subsidi dari 

pemerintah berupa subsidi uang muka. 

2. Sasaran Pemberian Kredit adalah kelompok masyarakat yang belum 

mempunyai rumah yang tergabung dalam 3 kelompok masyarakat yaitu: 

• Kelompok sasaran 1, yang mempunyai penghasilan: penghasilan< Rp.800.000 

per bulan 

• Kelompok sasaran II, yang mempunya1 

Rp.800.000<penghasilan<Rp.1.400.000 per bulan 

• Kelompok sasaran III, yang mempunyru 

Rp.l.400.000<penghasilan<Rp.2.000.000 per bulan 

Ketentuan Pokok Kredit 

1. Harga rwnah K.PRIKPRS bersubsidi adalah: 

• Kelompok sasaran I maksimal 42 juta 

• Kelompok sasaran II maksimal 30 juta 

• Kelompok sasaran ill maksimal 17 juta 

2. Subsidi uang muka yang diberikan pemerintah adalah: 

• Kelompok sasaran I maksimal 5 juta 

• Kelompok sasaran ll maksimal 7 juta 

• Kelompok sasaran III maksima19 juta 

penghasilan: 

penghasilan: 
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3. Plafond kredit maksimal disesuaikan dengan kelompok sasaran, harga rumah dan 

besamya uang muka yang dibayar calon debitur dengan ketentuan angsuran kredit 

maksimal setiap bulan sebesar 60% dari penghasilan setiap bulan 

4. Jangka waktu kredit maksimal I 0 tahun dan atau kredit harus sudah lunas 

sebelum pensiun 

6. Pola pemberian kredit dengan angsuran bulanan melalui potong gaji 

~ Skim Kredit Sertiflkasi Hak Atas Tanab 

Kerjasama 

Pemerintah propinsi Jawa Timur, Bank Jatim dan Badan Pertahanan Nasional 

Propinsi Jawa Timur 

Ketentuan Pokok Kredit 

l. a. Plafond Kredit Dana Bank Jatim maksimal sebesar Rp.l.OOO.OOO per 

orang/debitur atau Pengusaha Mi.kro Kecil, namun untuk daerah tertentu 

plafond kredit disesuaikan kebutuhan 

b. Plafond Kredit Dana Bergulir sesuai dengan ketentuan dari pemilik program 

2. Jangka waktu k.redit maksimall2 bulan. 

3. Pola pemberian kredit dengan angsuran bulanan/triwulanan/enam bulanan atau 

disesuaikan dengan siklus usaha. 

Tujuan/Manfaat Program Sertifikat Hak Atas Tanah 

I. Memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah 

2. Mengurangi Persengketaan masalah tanah 

3. Memberikan pendapatan bagi pemerintah, desa & kecamatan serta 

masyarakat/pengusaha Mi.kro Kecil 
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4. Dapat digunakan sebagai agunan kredit 

5. Meningkatkan fungsi intermediasi bagi Bank 

~ Skim Kredit Dana Bergulir PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) 

K.redit Program iru merupakan wujud kepedulian Pemerintah Propinsi Jawa Timur 

terhadap Tenaga Kerja Indonesia dari Jawa Timur yang ak.an bekerja ke Luar Negeri 

melalui PJTKI. Bank Jatim ditunjuk sebagai Penyaluran Dana APBD Propinsi Jawa 

Timur. 

Syarat pengajuan kredit: 

1. PJTKI sudahlbersedia menjadi nasabah Bank Jatim 

2. PJTKI maupun groupnya tidak terdaftar dalam kredit macet maupun bertindak 

sebagai avalislpenjamin kredit 

3. PJTKI mengajukan proposallpermohonan kredit ditujukan ke POKJA Kredit 

Dana Bergulir PJTKI melalui Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur dengan 

dilampiri dokumen yang diperlukan. 

Ketentuan Pokok Kredit 

1. Plafond Kredit, ditentukan berdasarkan: 

- Besamya Surat ijin pengerahan TKI ke Luar Negeri yang dikeluarkan oleh 

Dirjen PPTKLN berdasarkan negara tujuan 

- Besarnya agunan/jaminan tambahan kredit yang disiapkan 

- Dengan pertimbangan besarnya job order yang diterima pada tahun berjalan dan 

pengalaman pengiriman TKI tahun lalu 

2. Jangka waktu kredit maksimal 26 bulan, termasuk grace periode 2 bulan 
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3. Pola pemberian kredit dengan pola angsuran bulanan 

4. Biaya kredit: 

../ Administrasi, provisi~ dan taksasi tidak dipungut 

../ Materai sesuai kebutuhan 

../ Notaris dan asuransi atas barang jaminan sesuai ketentuan 

5. Jaminan kredit: 

)- Jaminan pokok adalah kelayakan usaha 

~ Jaminan tambahan dengan nilai minimal sebesar 80% dari plafond kredit atas 

dasar Taksiran Harga Umum (THU). Bentuknya berupa barang bergerak 

(kendaraan roda 4 yang tahun pembuatannya paling lama 5 tahun dari saat 

penilaian) dan barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) maupun surat

surat berharga, yang atas jaminan tersebut dapat diikat sesuai ketentuan. 

f,. Skim Kredit Dana Bergulir UKMK (Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi) 

K.redit program ini merupakan wujud kepedulian pemerintah propinsi Jawa Timur 

kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi di Jawa Timur. Pelaksanaannya 

keJjasama dengan Bank Jatim dan BPR Jatim sebagai bank pelaksana. 

Ketentuan Pokok Kre(Jit: 

1. Plafond K.redit maksimal sebesar Rp.200.000.000 per debitur, namun dalam 

penentuan plafond kredit disesuaikan kebutuhan dan kemampuan debitur. 

2. Jangka waktu kredit maksima126 bulan, tennasuk grace periode 2 bulan 
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3. Pola pemberian kredit dengan pola angsuran bulanan/triwulanan/enam bulanan 

atau disesuaikan dengan siklus usaha. 

4. Biaya kredit: 

./' Administrasi, provisi, dan tak.sasi tidak dipungut 

./' Materai sesuai kebutuhan 

./' Notaris dan asuransi atas barang jaminan sesuai ketentuan 

5. Jaminan kredit: 

~ Jaminan pokok adalah kelayakan usaha 

~ Jaminan tambahan dengan nilai minimal sebesar 80% dari plafond kredit atas 

dasar Taksiran Harga Umum (THU). Bentuknya berupa barang bergerak 

(kendaraan roda 4 yang tahun pembuatannya paling lama 5 tahun dari saat 

penilaian) dan barang tidak bergerak (tanah, tanah dan bangunan) maupun 

surat-surat berharga, yang atas jaminan tersebut dapat diikat sesuai ketentuan. 

Kriteria Usaha Mikro: 

• Dimiliki oleh keluarga atau perorangan 

• WNI 

• Kekayaan bersih maksimal Rp.l 00.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha) 

• Mempergunakan teknologi sederhana 

• Lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan 

Kriterla Usaba Kecil: 

• Berbentuk usaha perorangan, Badan U saba termasuk koperasi 
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• Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi dengan usaha menengah atau besar 

• Milik WNI 

• Kekayaan bersih maksimal Rp.200.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha) 

• Omset penjualan tahunan maksimal Rp.l.OOO.OOO.OOO,-

Kriteria Usaha Menengab: 

• Berbentuk usaha perorangan, Badan Usaha tennasuk koperasi 

• Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi 

• Milik WNI 

• Kekayaan bersih diatas Rp.200.000.000 sampai dengan Rp.5.000.000.000 (tidak 

tennasuk tanah dan bangunan tempat usaha) 

• Omset penjualan tahunan diatas Rp.l.OOO.OOO.OOO,- sampai dengan 

Rp.l 0.000.000.000,-

•!• Sub Divisi Kredit Menengah & Korporasi 

J. Bank Garansi 

Merupakan warkat yang diterbitkan oleh bank yang berisi kewajiban bank Wltuk 

membayar kepada pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera 

janji (wanprestasi/default) 

Manfaat 
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• Fasilitas bank garansi dapat diberikan kepada badan usaha yang bergerak di 

bidang jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa pengadaan barang dan jasa, jasa 

lainnya dan sektor usaha lainnya yang memenuhi syarat. 

• Diberikan untuk transaksi antara pihak yang dijamin dengan pihak penerima 

jaminan dalam kontrak, yang sumber dananya berasal dari 

APBN/ APBDIBUMN/BUMD/Bantuan Luar Negeri (yang sudah dimasukkan 

dalam anggaran pemerintah/APBN,BUMN dan BUMD)/perusahaan swasta 

bonafide. 

• Jangka waktu disesuaikan dengan permohonan dan kontrak kerja antara 

terjamin (nasabah) dengan pihak penerima jaminan (pemberi kerja) maksimum 

12 bulan dan tidak boleh Automatic Roll Over (ARO) 

Jenis Bank Garansi 

1. Bank Garansi Penawaran (Jaminan Tender) 

Mekanismenya adalah seperti berikut: pada awalnya debitur/perusahaan 

mengik.uti tender pemerintah dan ji.ka debitur tersebut memenangi tender maka 

pemerintah dapat meminta perusahaan tersebut untuk menerbitkan bank garansi 

melalui bank. Bank garansi tersebut berfungsi jika perusahaan yang memenangi 

tender tidak menyetujui untuk melaksanakan proyek, maka pemerintah dapat 

mengk.laim atau meminta bayaran dari bank sebagai ganti rugi sebesar nilai 

nominal bank garansi. 

2. Bank Garansi Pelaksanaan (Jaminan Pelaksanaan) 

Mekanismenya adalah sebagai berikut: suatu debitur yang rnemenangi tender 

dan akan melaksanakan proyek yang dimenangi. Untuk tindakan preventif~ 
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pemerintah meminta bank garansi ke perusahaan melalui bank. Hal ini 

dilakukan jika tiba-tiba perusahaan yang melaksanakan proyek tersebut 

bangkrut, maka pemerintah dapat langsung melakukan kJaim ke bank untuk 

membayar sejumlah uang sesuai nominal yang tertera di bank garansi yang telah 

diterbitkan sebelumnya. 

3. Bank Garansi Uang Muka (Jaminan Uang Muka) 

Mekanismenya adalah sebagai berikut: dalam menjalankan suatu proyek., 

tentunya perusahaan perusahaan pemenang tender akan meminta uang muka ke 

pemerintah sebagai modal awal untuk menjalankan proyek tersebut. Sebagai 

tindakan preventif, pemerintah meminta perusahaan untuk menerbitkan bank 

garansi dengan nominal tertentu melalui bank. Hal ini dilakukan pemerintah jika 

setelah memberi uang muka, perusahaan yang menjalankan proyek tidak 

melaksanakan proyek tersebut. Maka pemerintah dapat langsung meminta klaim 

kepada bank untuk membayar sejumlah uang sesuai nominal yang tertera di 

bank garansi yang telah diterbitkan sebelumnya. 

4. Bank Garansi Pemeliharaan (Jaminan Pemeliharaan) 

Mekanismenya adalah sebagai berikut: setelah masa pengerjaan proyek selesai, 

tentunya perusahaan diminta oleh pemerintah untuk tetap melakukan proses 

pemeliharaan terhadap proyek yang telah diselesaikannya tersebut. Masa 

pemeliharaan yang ditentukan adalah selama 3 bulan. Maka untuk menjamin 

masa pemeliharaan tersebut, pemerintah meminta bank garansi kepada 

perusahaan pelaksana proyek. Penerbitan bank garansi tersebut ditnaksudkan 

agar perusahaan pelaksana proyek tetap melakukan pemeliharaan tcrhadap 
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proyek. Jadi jika pelaksana proyek tiba-tiba lari dari tanggung jawab, maka 

pemerintah dapat meminta klaim bank dimana bank gardllsi tersebut diterbitkan 

sesuai dengan nominal yang terdapat di bank garansi. 

5. Bank Garansi Pembayaran (Jaminan Pembayaran) 

Mekanismenya adalah sebagai berikut: penggunaan bank garansi ini digunakan 

jika bank jatim ingin melakukan pembelian atas alat-alat kantor. Maka bank 

jatim mengadakan suatu tender. Setelah pelaksanaan tender, maka pemenang 

tender diminta bank jatim untuk menerbitkan bank garansi melalui bank lain. 

Hal ini ditujukan hila perusahaan tersebut lari dari tanggung jawab dan 

menggagalkan perjanjian, maka bank jatim dapat meminta klaim kepada bank 

penerbit bank garansi sesuai nominal yang ditentukan. 

Jaminan 

• Setoranjaminan 

• Barang bergerak 

• Barang tidak bergerak 

• Deposito/Giro/Tabungan yang diblokir 

• S urat berharga 

Persyaratan 

• Sudah menjadi nasabah Bank Jatim 

• Badan Hukum Indonesia 

• Nasabah mengajukan permohonan ke Bank Jatim terdekat dengan dilampiri 

dokumen terkait yang dibutuhkan. 
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1 Krecllt Modal Kerja Rekening Koran (RIC) 

Merupakan fasilitas pembiayaan untuk membiayai modal kerja yang diberikan 

kepada nasabah untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus usaha 

dengan jangka waktu maksimal 1 tahun 

Manfaat: 

• Jangka waktu 12 bulan dan bisa diperpanjang berdasarkan penilaian kembali 

• Bentuk kredit Rekening Koran (RIC) 

• Penarikan dapat dilakukan setiap saat 

• Penarikan dapat menggunakan Cek/BG 

• Bunga dihitung dari dana yang ditarik 
• 

• Pelunasan dapat dilakukan saat jatuh tempo 

Jaminan 

• Barang bergerak 

• Barang tidak bergerak 

• Deposito/Giroffabungan yang diblokir 

• Surat Berharga 

._ Kreclit Investasi 

Adalah kredit jangka menengahlpanjang yang diberikan kepada nasabah untuk 

pembelian barang modal dan jasa guna rehabilitasi, pendirian usaha baru, yang 

pelunasan dari basil usaha dengan barang modal yang dibiayai. 

Manfaat: 

• Sesuai jangka waktu yang ditetapkan 

• Rencana angsuran ditetapkan berdasarkan cash flow 
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• Penarikan berdasarkan prestasi pekeljaan 

• Pelunasan dapat dilakukan saat jatuh tempo 

Jaminan 

• Barang bergerak 

• Barang tidak bergerak 

• Deposito/Giroffabungan yang diblokir 

• Surat Berharga 

~ Kredit Modal Kerja Pola Keppres 

Adalah fasilitas kredit modal kerja kepada kontraktor untuk menyelesaikan suatu 

pekeijaan berdasarkan kontrak kerja dengan plafond tertentu yang pelunasan 

kreditnya bersumber dari pembayaran termijn proyek yang bersangkutan. 

Manfaat: 

• Jangka waktu kredit sesuai dengan jangka waktu proyek maksimum ditambah 

masa tenggang waktu 3 bulan 

• Bentuk kredit angsuran 

• Pembayaran angsuran kredit yang telah diterima Bank tidak dapat 

ditarik/dicairkan kembali 

• Mak:simum plafond kredit ditentukan oleh cara pembayaran termijn proyek 

diatur dalam BPP tersendiri 

Catatan: 

Nilai proyek adalah nilai kontrak dikurangi dengan pajak-pajak yang wajib 

dibayar oleh kontraktor. 
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Pembayaran 

• pokok dan bunga dibayar pada saat termijn turun dan dipotong secara 

proporsional 

• pada saat tennijn terakhir (sebelum tennijn pemeliharaan) cair maka posisi 

kredit harus sudah LUNAS. 

Jaminan 

• Hasil pembayaran tennijn proyek yang diikat Cessie 

• Barang bergerak. 

• Barang tidak bergerak 

• Deposito/Giroffabungan yang diblokir 

• Surat Berharga 

KrecJit Modal Kerja Standby Loan 

Adalah fasilitas kredit modal kerja kepada kontraktor dengan plafond tertentu 

yang dapat dicairkan per proyek/k.ontrak. kerja, sumber pembayarannya berasal 

dari termijn proyek termasuk juga membiayai pembukaan L/C dan atau SKBDN 

Manfaat: 

• Jangka waktu 12 bulan dan bisa diperpanjang berdasarkan penilaian kembali 

• Bentuk kredit Rekening Koran (RIC) dengan penarikan bersyarat 

• Angsuran yang telah diterima bank tidak. dapat ditarik kembali untuk 

rnembiayai proyek yang sama (yang telah memperoleh pembiayaan kredit) 

• Pencairan kredit per SPMK/Kontrak Kerja dengan maksimurn penarikan 

diatur dalam BPP Perkreditan 
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Catatan: 

Nilai proyek adalah nilai kontrak dikurangi dengan pajak-pajak yang wajib 

dibayar oleh kontraktor 

Pembayaran 

• pokok dan bunga dibayar pada saat termijn turon dan dipotong secara 

proporsional 

• pada saat termijn terakhir (sebelum termijn pemeliharaan) cair, maka posisi 

saldo sub rekening pinjaman khusus untuk proyek yang bersangkutan harus 

NIHIL, sedangkan untuk sub rekening pinjaman untuk proyek lainnya tetap 

berjalan sebagaimana mestinya 

Jaminan 

• Hasil pembayaran termijn proyek yang diikat Cessie 

• Barang bergerak 

• Barang tidak bergerak 

• Deposito/Giroffabungan yang diblok.ir 

• Surat Berharga 

!. Kredit Konstruksi Properti 

Fasilitas kredit modal kerja yang disediakan oleh Bank kepada nasabah 

(pengembangldeveloper) yang sedang atau akan mengerjakan proyek properti 

Manfaat 

• Jangka waktu 12 bulan dan bisa diperpanjang berdasarkan penilaian kembali 

• Bentuk kredit Rekening Koran (RIC) dengan penarikan bersyarat 
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• Penarikan secara bertahap berdasarkan jumlah pembeli/user yang telah 

memenuhi persyaratan 

Jam man 

• Hasil penjualan bangunan diikat Cessie (standing instruction) rurnah dan 

tanahlokasiproyek 

• Barang bergerak 

• Barang tidak bergerak 

• Deposito/Giroffabungan yang diblokir 

Pelayanan Transaksi Perdagangan Luar Negeri 

Untuk mendukung operasional layanan operasional perdagangan luar negeri, Bank 

Jatim menyediakan fasilitas Letter Of Credit bagi nasabah. Selain itu, Bank Jatim 

juga menjalin hubungan dengan bank-bank di luar negeri baik sebagai depository 

correspondent maupun non depository correspondent. 

Jasa Perbankan lainnya antara lain: 

- Referensi Bank, Surat Keterangan Dukungan Dana 

-Safe Deposit Boxes 

- Fund transfer dalam rupiah maupun val uta asing 

- lnkaso dalam rupiah maupun valas 

- Sistem Kliring Nasional 

- Real Time Gross Settlement 

- Pembayaran Tagihan Telepon, Listrik dan Air 
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- Pembayaran PBB, BPHTB dan pembayaran pajak lainnya serta pembayaran semua 

jenis Penerimaan Negara melalui system Modul Penerimaan Negara (MPN) 

- Pembayaran Biaya Penyelenggaraan lbadah Haji (BPIJ I) melalui system 

komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). 

- Layanan kas 24 jam pada A TM Bank Jatim yang tergabung dalam A TM Bersama 

(A TM dan ADM) dapat melayani transaksi penarikan tunai (khusus ADM penyetoran 

tunai), pembayaran telepon, PBB, transfer antar rekerung dan lainnya 

- Pedagang V alas 

4.2.3 Proses Pemberian Kredit di Bank Jatim 

Berikut tahap-tahap mekanisme analisa dan pengusulan kredit. 

1) Tahapan penilaian kredit: 

a Pengumpulan data, dalam tahap ini pihak penilai melakukan seleksi atas 

permohonan kredit, menyusun rencana pengumpulan data seperti data-data apa 

yang diperluk~ bagaimana cara memperolehnya, dari mana dapat memperoleh 

data tersebut. 

b. Verifikasi data, dalam tahap ini pihak perulai melakukan pemeriksaan phisik 

secara on the spot atau mendatangi secara langsung ke lokasi. 

c. Analisa data, yaitu dengan menilai dan menganalisa laporan keuangan 

(kuantitatif) dan menilai aspek-aspek dari perusahaan lain (kualitatit) seperti 

aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek hukum, dan aspek 

sosiallekonomi. 

d. Perhitungan kebutuhan kredit, dengan metodc cash flow (k.redit modal kerja, 

kredit investasi) dan metode perputaran modal kerja (kredit mikTo) 
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e. Pengukuran rating kredit 

Dalam menentukan rating kredit, digunakan parameter dalam pengukuran rating 

kredit yang terdiri dari 7 aspek utama, yaitu aspek keuang~ aspek manajemen, 

aspek pemasaran, aspek produksi, aspek lamanya berusaha, aspek industri, dan aspek 

jaminan. Tiap aspek dibobot mulai dari 1-5, nilai/skor akhir tiap aspek diperoleh 

dengan mengalikan bilangan basil pembobotan sesuai kriteria yang tersedia dengan 

nilai skor per satuannya. Nilai skor per satuannya ditentukan berdasarkan standard 

yang ditentukan dari manajemen keuangan perbankan. 

Aspek yang dinilai adalah: 

~ Aspek keuangan 

Komponen: Current ratio (0.78), Interest coverage (1.76), Operating income to 

sales (0.98), Debt to equity ratio (1.41), Nilai total asset (1.06) 

~ Aspek manajemen 

Komponen: pengalaman manajemen (2.40), integritas & reputasi (3.00), organisasi 

(1.80), account behaviour (3.00), kuaJitas laporan keuangan (1.80) 

~ Aspek pemasaran 

Komponen (KI,KMK): posisi persaingan (0.74,1.28), saluran distribusi (0.59,1.12), 

hubungan dengan konsumen (0.59,1.12), harga produk & image (0.74,1.28). 

, Aspek produksi 

Komponen: kapasitas produksi (0.43), kondisi mesin & peralatan (0.32), kualitas 

produk (0.53), tenaga kerja & suspensi (0.32), hubungan dengan supplier (0.53). 

»- Aspek lamanya berusaha (1.07) 

» Aspek resiko industri (2.13) 
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» Aspek jaminan 

Komponen: nilai jaminan tambahan (7.80), pengikatan jaminan dan dokumen 

(6.22) 

[ Penetapan struktur kredit, yaitu dengan menetapkan usulannya mengenai jenis 

kredit, jangka wak.tu, suku bunga, biaya, jaminan, penutupan asuransi. 

g. Standard formulir yang digunakan 

Dalam melak:ukan penilaian atas data-data pemohon kredit, untuk program kredit 

umum sampai limit kredit dengan plafond Rp.500 juta menggunakan formulir 

yang disebut perangkat aplikasi kredit. 

2) Tahapan proses analisa dan pengusulan kredit 

a. Pengumpulan dan verifikasi data: penerimaan dan seleksi pennohonan kredit, 

memeriksa kebenaran data. Mekanismenya adalah: 

al. menentukan sumber data, data yang diperlukan meliputi: 

data calon debitur 

seperti; data identitas, tzm usaha, dan sertifikasi yang dimiliki serta 

laporan keuangan dan data-data kuantitatif lainnya 

data pihak. ketiga 

seperti; data yang diperoleh dari bank, pemasok/distributor, dan konsultan 

infonnasi dari media cetak 

seperti; data nasabah yang diperoleh dari koran, majalah, dan buku 

referensi lainnya 
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data intern bank 

seperti; infonnasi yang diperoleh dari bank dimana debitur mempunyai 

rekening di bank tersebut. 

b I. ketentuan dalam pengumpulan data: 

batas waktu pengumpulan data ~ maximum 2 minggu 

laporan pertemuan atau kunjungan ~ dibuat paling lama 2 hari sejak 

tanggal kunjungan setempat dan kemudian data yang ada diinput ke dalarn 

formulir Call Memo. Laporan kunjungan tersebut dibuat oleh pejabat 

berwenang yang melakukan kunjungan setempat. 

penyusunan laporan keuangan ~ bank dapat membantu membuatkan 

laporan keuangan debitur apabila debitur belum dapat 

memberikan/menyampaikan laporan keuangannya Tentunya dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

• pada laporan keuangan harus dicantumkan nama serta tanda tangan staff 

bank yang menyusun laporan keuangan 

• harus terdapat tanda tangan dari debitur sendiri sebagai tanda persetujuan 

• maksimal pembuatan laporan keuangan tersebut adalah 2 kali atau 2 tahun 

berturut -turut 

• analis k.redit beserta supervisor harus dapat membimbing nasabahnya agar 

setelah Iaporan keuangannya telah dibuat 2 kali atau 2 tahun berturut

turut, nasabah dapat membuat laporan keuangannya sendiri. 
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TABEL2 
RENCANA PEMBERIAN KREDJT DALAM BENTUK V A.LAS 

MENURUTSEKTOREKONOMI 
BPDJAWA TIMUR 

(Jutaan Rupiah) 

Target Realisasi Pencapaian 

(%) 

B. VALAS 

1. Pertanian .. perburuan, dan sarana pertanian 0 0 
, Pertambangan 0 0 -· 
3. Industri Pengolahan 0 0 

4. Li~ gas dan air 0 0 

5. Konstruksi 0 0 

6. Perdagangan, restoran dan hotel 145,644 91 ,241 .. 
7. Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi 0 0 

8. Jasa-jasa dunia usaha 0 0 

9. Jasa-jasa sosial/masyarakat 0 0 

10. Lain-lain 0 0 

JUMLAB 145,644 91,241 ~ 

JUMLAH RUPIAH+ V ALAS 23,268,536 21,402,071 t ~ 

Sumber: Divisi Perencanaan 

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa target penyaluran kredit menurut 

sektor ekonomi dalam bentuk Rupiah dan Valas, hasilnya adalah tidak mencapai target. 

Tingkat pencapaiannya adalah 91 ,98%. 

Penyaluran kredit dalam bentuk Rupiah, hasil pencapatannya adalah tidak 

mencapai target. Tingkat pencapaiannya adalah 92,16%. Dari evaluasi terse but diatas. 
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didapat juga keterangan bahwa ada 3 sektor ekonomi yang mencapai target dan 7 sektor 

ekonomi yang tidak mencapai target. Yaitu: 

~ Sektor yang mencapai target disertai tingkat pencapaianny~ yaitu: 

1. Listrik, gas dan air 

2. Konstruksi 

3. Jasa-jasa dunia usaha 

145,13% 

101,02o/o 

100,51% 

~ Sektor yang tidak mencapai target disertai tingkat pencapaiannya, yaitu: 

1. Pertanian, perburuan. dan sarana pertanian 91 ,45% 

2. Pertambangan 60,68o/o 

3. Industri Pengolahan 79,07% 

4. Perdagangan, restoran dan hotel 89,65% 

5. Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi 72,45o/o 

6. J asa-jasa sosiallmasyarakat 83,00o/o 

7. Lain-lain 94,32o/o 

Penyaluran kredit dalam bentuk V alas. hanya menyalurkan kredit pada satu sektor 

yaitu sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel. Hasilnya adalah sektor tersebut tidak 

mencapai target. Tingkat pencapaiannya adalah 62,65%. 
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-

4.2.5 Hasil Evaluasi Penyaluran Kredit Kepada U MKM Menurut Sektor 

Ekonomi 

TABEL3 
RENCANA PEMBERIAN KREDIT KEPADA UMKM (Kredit Milao) 

MENURUTSEKTOREKONON.U 
BPD JA WA TIMUR 

Jutaan Rp 

Target Realisasi Pencapaian 

(%) 

A. USAHA MIKRO 

(Plafond s.d Rp50 juta) 

l. Pertanian, perburuan~ dan sarana pertanian 1,082,680 902,841 _..., --
v ... ..; 

2. Pertambangan 75 96 128.00 

3. Industri Pengo laban 143,761 127,436 """" ..... 

4. Listri~ gas dan air 0 83 100.00 

5. Konstruksi 2,416,703 2,131,532 -- ---... 
6. Perdagang~ restoran dan hotel 8,657,124 7,603,302 

7. Pengangku~ pergudangan dan komunikasi 9,998 7,044 

8. Jasa-jasa dunia usaha 2,031 ,353 1,869,828 

9. Jasa-jasa sosial/masyarakat 1,633,114 1,237,769 -- -..""" , " . 
10. Lain-lain 1,256,325 1,087,740 ........ -

JUMLAH 17,241,133 14,967,673 q 

Sumber; Divisi Perencanaan 
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TABEL4 
RENCANA PEMBERIAN KREDIT KEPADA UMKM (Kredit Keeil) 

MENURUTSEKTOREKONOMI 
BPDJAWA TIMUR 

Jutaan Rp 

B. USAHA KECIL 
(Plafond > Rp50 juta s.d Rp500 juta) 

1. Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian 110,425 228,500 206.93 .., Pertambangan 6,824 ,3,716 ~ r , ... -· 
3. Industri Pengolahan 82,353 91 ,274 110.83 

4. Listrik, gas dan air 2,393 2,243 
5. Konstruksi 531 ,030 743,216 139.96 

6. Perdagangan, restoran dan hotel 1,762,857 1,706,143 96.78 

7. Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi 9,245 7,321 I' 

8. Jasa-jasa dunia usaha 200,449 385,249 192.19 
9. Jasa-jasa sosial/masyarakat 225,311 314,199 139.45 
10. Lain-lain 798,878 877,452 109.84 

JUMLAH 3,729,764 4,359,317 lj_~ l"'h 

Somber: Divisi Perencanaan 

TABEL5 . 
RENCANA PEMBERIAN KREDIT KEP ADA UMKM (Kredit Menengah) 

MENURUTSEKTOREKONONU 
BPD JA WA TIMUR 

C. USAHA MENENGAH 
(Plafond > Rp500 juta s.d Rp5 miliar) 

11. Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian 108,454 

2. Pertambangan 0 

3. lndustri Pengolahan 103,530 

4. Listrik, gas dan air 0 

I 5. Konstruksi 223,645 

6. PerdrulanQan, restoran dan hotel 134,575 

7. Pengan~tan, pergudangan dan komunikasi 30,006 

8. Jasa-jasa dunia usaha 73,706 

L 9. Jasa-jasa sosial/masyarakat 70,955 

1 I 0. Lain-lain 1,548 

JUMLAH 746,420 

JUMLAH KREDIT UMKM 21,717,319 
. 

Sumber: Divist Perencanaan 

JutaanRp 

61 ,868 .,, . .;.;.; 

393 100,00 
77,044 

,. 

1,160 100,00 
219,043 97.94 
150,627 111.93 

17,178 ,,,, ~ ' d' 

67,538 1 
~ ~ 

56,735 ' '-..n 
3,818 246.64 

654,497 ~ ~~1 

19,981,487 .;L lf I 
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Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Kredit UMKM 

menurut sektor ekonomi tidak mencapai target. Tingkat pencapaiannya sebesar 92,0 I%. 

Untuk Kredit Milcro sendiri, hasilnya adalah tidak mencapai target Tingkat 

pencapaiannya yaitu sebesar 86,81 %. Dimana terdapat hanya 2 sektor ekonomi yang 

mencapai target, dan 8 sektor ekonomi yang tidak. mencapai target. 

Untuk Kredit Kecil, hasilnya adalah mencapai target. Tingkat pencapaiannya 

adalah sebesar 116.88%. Dimann:. terdapat 7 sektor ekonomi yang mencapai target, dan 3 

sektor ekonomi yang tidak mencapai target. 

Untuk Kredit Menengah, hasilnya adalah tidak mencapai target. Tingkat 

pencapaiannya adalah sebesar 87,68%. Diman~ terdapat 5 sektor ekonomi yang 

mencapai target dan 5 sektor ekonomi yang tidak mencapai target. 

B. Basil Evaluasi Penyaluran Kredit Bank Jatim 

Penyaluran kredit ada sebanyak. 2 rekening, yaitu kredit Rupiah 

dan V alas. Sasaran Bank Jatim dalam meningkatkan penyaluran kredit yaitu 

meningkatkan penyaluran kredit sebesar 41 ,5 8% dari realisasi akhir tahun 2006, 

terdiri atas: 

4.3 Program Pelaksanaan Rencana Bisnis Divisi Kredit Bank Jatim 

Strategi yang dilakukan Bank Jatim dalam meningkatkan penyaluran kredit 

adalah menciptakan dan mengembangkan produk kredit sesuai kebutuhan pasar dan 

meningkatkan keunggulan bisnis di bank ritel dengan mengutamakan produk multiguna. 
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TABEL6 
Langkah-Langkah Kegiatan Peo(apaiao Sasarao Kredit 

No Langkah-langkah Waktu Realisasi Waktu Ket 
Kegiatan Langkah-langkah Kegiatan 

1. Mengkaji kembali 2 / 1/2007 Melakukan evalusi 2/1/2007 Tercapai 
regulasi perkreditan s/d terhadap regulasi s/d 
intern. 30/12/ perkreditan dan melaku.kan 30/12/ 

2007 penyempurnaan 2007 
disesuaikan dengan 
Peraturan BI 

2 Melaksanakan Telah dilakukan Tercapai 
penyempurnaan penyempumaan ketentuan 
terhadap ketentuan dan BPP dengan menambahkan 
pedoman pelaksanaan ketentuan-ketentuan baru 
bidang perkreditan dan melakukan revisi 
kearah yang lebih terhadap beberapa 
aplikatif dan efisien. ketentuan lama 

3 Melaksanakan sosialisasi Melakukan penyempumaan Des' Dalam 
dan implementasi BPP salah satunya mengenai 2007 Proses 
pedoman pelaksanaan BPP Multiguna 
pemberian kredit yang 
sehat. 

4 Mengarahkan Memberikan target cabang Tercapai 
penyaluran kredit secara yang proporsional antara 
proporsional. k:redit konsumtif dan 

produktif 

5 Memprioritaskan pada Mendorong Cabang untuk Tercapai 
usaha kecil menengah merealisasikan kredit 

(UKM) yang selain multiguna yaitu 

berorientasi ekspor. Kredit Pundi Kencana & 
K.redit Program 

6 Mengarahkan ke sek:tor Realisasi kredit sesuai Tercapai 

potensial dan produktif Buku Pedoman Perkreditan 

dengan khususnya mengenai 

mempertimbangkan Jamman 

jaminan yang 
marketable 

7 Melakukan kerja sama Melakukan pembiayaan Tercapai 

dengan bank lain kredit Sindikasi dengan 

(Sindikasi) termasuk BPD Nagari, BPD Sultra, 

dengan BPD SI. BPDNTB. 
Bank Mandiri, BNI serta 
Bank lainnya. 

. . . 
Swnber: D•vast Perencanaan 
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Dari data diatac;, kesimpulannya adalah dari 7 progran1 pelaksanaan, realisasinya 1 

(satu) program yang masih dalam proses, yaitu melaksanakan sosiaJisasi dan 

implementasi pedoman pelaksanaan pemberian kredit yang sehat. 

4.4 Upaya-upaya yang dilakukan Divisi Kredit dalam mencapai target renbis 

Ada beberapa upaya yang dilakukan divisi kredit untuk mencapai target renbis 

yang telah ditetapkan~ antara lain: 

1. Langsung kepada debitur potensial/layak, dengan mempelajari peta potensi 

daerah atau peluang usaha kedepan 

2. Beketja sama dengan lembaga Perguruan Tinggi/Lembaga Ekonomi!Koperasi 

yang bertindak selaku avalist atau bukan avalist dalam merekomendasi calon

calon debitur bi naannya. 

3. Beketja sama dengan bank-bank/BPD yang LDR nya sudah tinggi tetapi potensi 

pasarnya masih luas dengan cara sharing maupun channeling. 

4. Memberikan pembiayaan secara portofolio kepada Lembaga Mulifinance. 

5. Memberikan pembiayaan kepada BPR yang dihimbau oleh Bank Indonesia 

melalui Generic Model Linkage Program. 

6. Menyalurkan kredit kepada karyawan perusahaan yang gajinya tida.k melalui 

Bank Jatim dengan melakukan MOU dengan Bank lain. 

7. Beketja sama dengan Lembaga Pesantren!Pendidikan untuk mendapatkan 

infonnasi. 

8. Menyediakan skim kredit sertifikasi tanah yang pada akhirnya mernbantu debitur 

untuk meningkatkan status agunan berupa sertifikasi tanah. 
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9. Penjaminan oleh Perusahaan Asuransi untuk menutup kekurangan agunan. 

10. KPR, diberbagai Pemerintah Daerah mulai merealisasi Program Perumahan, 

sehingga mempengaruhi pengajuan skim ini. 

11. Dana penguatan modal untuk perikanan, diberbaga.i daerah mulai tergerak 

kern bali ootuk sektor perikanan I tam bah udang V aname, sehingga san gat 

berpengaruh terhadap skim kredit ini. 

12. Kredit Mikro dan Kecil meningkatkan plafond salah satu Skim Kredit Pundi 

Kencana dari Rp50 juta menjadi Rp500 juta 

13. Kredit Mikro dan Kecil memperluas segmen dengan memberikan Kredit 

Multiguna kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Capeg BUMN/BUMD 

dan Swasta Bonafide. 

14. Mengikuti pameran untuk memasarkan berbagai macam Skim Kredit Mikro dan 

Kecil. 

15. Kredit Mikro dan Kecil telah melakukan kerjasama untuk pembiayaan Pedagang 

Pasar Tambahrejo dan berbagai asosiasi pengusaha UKM. 

16. Kredit Mikro dan Kecil melalui pembiayaan Kredit Pundi Kencana untuk 

pemasangan pipanisasi PDAM, lnstalasi listrik PLN, Gas dan Telepon. 

17. Memberikan sponsorship berbagai bentuk kegiatan UKM. 

18. Meningkatkan ek.spansi Kredit Menengah dan Besar ke Pinjaman Pemerintah 

Daerah dan usaha berskala besar yang mempunyai prospek baik. 

19. Meningkatkan pembiayaan K.redit Sindikasi dengan BPD seluruh Indonesia dan 

Bank Umum lain seperti Bank BNI, Mandiri dan BCA. 
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20. Tetap menjalin kerjasama dengan Pihak Asuransi Kredit untuk penjaminan 

kekumngan agunan. 

21. SUP 005, hanya tersalur 61.76o/o, sehingga upaya yang dilakukan agar cabang

cabang lebih agresif ekspansi kredit. 

22. KKP, khususnya untuk tebu sebagian besar lunas, upaya yang dilakukan 

perpanjangan MOU untuk KK.P - Energi. 

23. DPM I Perikanan tersalur 30%, sehingga upaya yang dilakukan agar Cabang lebih 

agresif ekspansi disektor perikanan. 

4.5 Kendala-kendala yang dihadapi Divisi Kredit dalam meneapai target renbis 

Ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi Divisi Kredit dalam 

mencapai target renbis, antara lain: 

a. Kredit Mikro dan Kecil 

~ Cal on debitur rata-rata tidak memiliki usaha yang layak I feasible. 

~ Usaha mereka layak danfoasib/e, tetapi tidak bankable. Sehingga bank kesulitan 

dalam mengucurkan kredit karena terkait dengan peraturan-peraturan. 

,. Secara wnum, penyaluran Kredit Mikro terkendala pada ketersediaan dan 

legalitas agunan yang mem-backup kredit tersebut. 

~ Calon debitur telah mempunyai fasilitas di bank lain (SID), sehingga cash flow 

tidak mungkin untuk membiayai kreditnya. 

~ Agunan bergerak rata-rata dibeli dalam bentuk kredit, sehingga dokumen 

ke.pemilikan belum berada dipihak cal on debitur. 
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);> Beberapa debitur diantaranya mempunyai agunan tidak bergerak yang nilainya 

terlalu besar untuk pinjaman mik:ro. 

b. Kredit Menengah 

~ Permohonan kredit umum yang masuk rata-rata tidak mempunyai prospek usaha 

yangfeasible dan atau tidak bankable. 

~ Agunan yang diberikan banyak yang tidak memenuhi syarat bankable. 

~ Permohonan kredit transaksional yaitu Kredit Modal Kerja Pola Keppres dan 

Stanby Loan belum optimal mengingat proyek-proyek pemerintah maupun 

pemerintah daerah belum banyak yang dimulai. 

~ Pembiayaan terhadap proyek-proyek pemerin~ meskipun telah ada 

peningkatan, namun belum optimal. 

~ SUP 005, yaitu dana tambahan kredit sebesar 30.000 juta baru diterima Triwulan 

III, sehingga secara keseluruhan belum dapat diserap keseluruhan daerah (Kantor 

Cabang) secara maksimal. 

~ KPKM yang bersumber dana dari PT. PNM sudah mulai jatuh tempo dan dana 

PT. PNM sudah sebagian besar dikembalikan, sehingga untuk skim ini sudah 

mulai berkurang. 

> KKP, untuk skim ini sudah ban yak yang melunasi kreditnya utamanya yang 

paling dominan adalah untuk sektor budidaya tebu. 

). Sertifikasi Hak Atas Tanah, dalam perjalanan waktu di daerah-daerah menemui 

banyak kendala dari Pemerintah Daerah dan BPN, baik itu tentang kenaikan biaya 
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operasional maupWl lainnya, sehingga mempengaruhi pengajuan kredit untuk 

skim ini. 

c. Kredit Valas 

Pertwnbuhan ekonomi yang masih belum stabiJ menyebabkan perkembangan usaha 

yang berorientasi eksport masih belwn seperti yang diharapkan dan hal ini menjadi 

penghambat pasar untuk pembiayaan kredit valas. 

4.6 Perbandingan Target dengan Kondisi Perkembangan Ekonomi Daerab 

Dalam penelitian ini, peneliti juga mencoba membandingkan target yang 

ditetapkan Bank Jatim, dengan kondisi perkembangan ekonomi daerah. Hasilnya 

adalah sebagai berikut: 

TABEL7 
Perbandingan Target dengan Kondisi Perkembangan Ekonomi Daerah 

No. SEKTOR Pencapaian Pertumbuhan Pertumbuhan Sumbangan 
Renbis Kredit Target(%) Sektoral 

(%) Jatim (%) 
1. Perdagangan,Hotel dan 89,65 38,90% 36,07% 7,42 

Resto ran 
2. Industri Pengolahan 79,07 19,00o/o 13~92% 6,27 
3. Pertanian 91,45 43,92% 17,10% 3,98 
4. Jasa-jasa 100,51 -16,84% 20,05% 1.92 
.5. Pengangkutan dan 72,45 8,96% 26,60% 1.38 

Komunikasi 
6. Keuangan, Persewaan 83,00 25,78% 31 ,15% 1,23 

dan Jasa 
7. K.onstruksi 101 ,02 31 ,75% 1,48% 0,76 
8. Pertambangan dan 60,68 168,40% 32,82% 0,50 

Penggalian 
9. Listrik, Gas dan Air 145,13 32,85%) 49~85% 0.42 

'- Bersih 
Sumber: Divisi Perencanaan 
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Dari data diatas;J dapat disimpulkan bahwa ada beberapa target kredit yang jauh 

berbeda dari kondisi perkembangan ekonomi daerah. Misalkan saja, pada sektor 

Pertan1bangan dan Penggalian. Sektor tersebut ditargetkan sangat tinggi, yaitu dengan 

pertumbuhan target sebesar 168.40% dari tahun sebelumnya. Temyata, perkembangan 

ekonomi daerah pada sektor tersebut, banya tumbuh 32,82%. Tentunya, hal tersebut akan 

berpengaruh pada realisasi pencapaian target kredit. Hasilnya adalah, target tersebut tidak 

dapat tercapai. 

Namun, dalam hal tertentu.. misalnya pada Sektor Konstruksi. Target yang 

ditetapkan memang jauh lebih tinggi dari perkembangan ekonomi daerah. Akan tetapi, 

sejauh Bank Jatim memang memfokuskan pada sektor tersebut, misalnya dengan benar

benar di programkan, dan mengingat akan kekuatan Bank Jatim sebagai Bank 

Pembangunan daerah. Jadi, pada sektor tersebut, bank Jatirn berhasil ikut dalam 

pembiayaan pemerintah. Misalnya pembangunan infrastruktur seperti gedung sekolah 

dan pembangunan jalan di kabupaten. Selain itu, Bank Jatim juga berhasil ikut dalam 

pembiayaan Kredit Sindikasi dengan bank-bank umum serta BPD seperti: BCA, Mandiri! 

BNI, BRI, Bank Jabar dan Bank DKI. Tercatat, dalam tahun 2007, Bank Jatim ikut dalam 

pembiayaan K.redit Sindikasi jalan tol, antara lain: Jalan Tol Mojokerto-Kertosono 

sepanjang 41 ,6km senilai 177 miliar; Jalan Tol Cikampek-Palimanan sepanjang 116 km 

senilai 125 miliar. Hal tersebutlah yang menyebabkan~ target pada sektor Konstruk.si 

realisasinya adalah tercapainya target yang ditetapkan. 
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KESIMPULAN 

1. Kredit yang Diberikan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kredit yang diberikan realisasinya Rp21 ,402,071 juta, dimana realisasi tersebut lebih 

kecil (Rpl ,866A65 juta) atau pencapaian sebesar 91 ,98% dari target yang ditentukan 

Rp23,268,536 juta. 

2. Kredit kepada UMKM 

K.redit kepada UMKM realisasinya Rpl9,981 ,487 juta, dimana realisasi tersebut lebih 

kecil (Rpl,735,832 juta) atau pencapaian hanya sebesar 92,01% dari target yang 

ditentukan Rp21, 717,319 juta. 

3. Ratio Total Kredit UMKM terhadap Total Kredit realisasinya 93,36%, dimana realisasi 

tersebut lebib besar 0,03% dari target yang ditentukan 93,33%. 

4. Dari 7 program pel~ realisasinya 1 (satu) program yang masih dalam proses, 

yaitu melaksanakan sosialisasi dan implementasi pedoman pelaksanaan pemberian 

kredit yang sebat. 

5. Jika melibat perbandingan antara target yang ditetapkan dengan perkembangan kondisi 

perekonomian daerab, ada beberapa target kredit yang jauh berbeda dari kondisi 

ekonomi daerab. Misalnya, pada sek:tor Pertambangan dan Penggalian. Bank Jatim 

menetapkan pertwnbuhan target sebesar 168,40%, sedangkan pertumbuhan sektoral 

Jawa Timur hanya sebesar 32,82%. Sehingga, hasilnya adalah target tidak tercapai. 
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