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ABSTRAKSI

Pertiwi,  Dewi.  2009.  Analisis  Strategi  Pengelolaan  Likuiditas  dan  Kredit  
BPR dalam Kerangka Disaster  Management  (Studi  Kasus Pada PT. 
BPR  KUDAMAS  SENTOSA,  Porong-Sidoarjo).  Skripsi,  Jurusan 
Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. 
Tyas Danarti H., SE., ME.

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan  konsep  disaster 
management pada strategi  pengelolaan likuiditas dan kredit  di  BPR Kudamas 
Sentosa,  menganalisis  apakah  strategi  pengelolaan  likuiditas  dan  kredit  yang 
dilakukan mampu menjaga eksistensi BPR Kudamas Sentosa serta mengetahui 
alternatif  strategi  pengelolaan  yang  dapat  diterapkan  pada  BPR  Kudamas 
Sentosa dengan analisis SWOT. 

Untuk tujuan penelitian pertama, digunakan alat analisis deskriptif kualitatif 
dengan  triangulasi  teori.  Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  strategi 
pengelolaan likuiditas dan kredit yang diterapkan telah mencakup seluruh tahap 
pada  siklus  disaster  management,  yakni  meliputi  preparedness,  reduction/  
mitigation,  response dan recovery.  Namun tiap strategi ternyata tidak berurutan 
sesuai dengan tahapan pada siklus. 

Sementara  untuk  tujuan  penelitian  yang  kedua  digunakan  analisis  rasio 
keuangan dengan pendekatan time series analysis. Dari hasil tersebut diperoleh 
bahwa  strategi  pengelolaan  likuiditas  dan  kredit  yang  telah  diterapkan  BPR 
Kudamas Sentosa telah menyebabkan ketersediaan likuiditas yang cukup dan 
menurunnya NPL, walaupun kemampuan menyalurkan kreditnya masih belum 
dilakukan secara maksimal.

Tujuan ketiga menggunakan alat  analisis  SWOT. Dari  analaisis  tersebut 
ternyata  dapat  ditemukan  delapan  (8)  strategi  alternatif  yang  diperoleh  dari 
identifikasi lingkungan internal dan eksternal BPR Kudamas Sentosa. 

Dengan demikian dapat disimpulkjan bahwa BPR Kudamas Sentosa telah 
menerapkan strategi dalam kerangka disaster management dan memiliki strategi 
yang mampu menjaga eksistensi  BPR serta memiliki  kemampuan-kemampuan 
potensial yang dapat dimaksimalkan. 

Kata kunci: 
Disaster management
Likuiditas
Kredit
Bank Perkreditan Rakyat
Strategi 



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Kondisi  keadaan  alam  merupakan  salah  satu  faktor  penunjang  bagi 

terselenggaranya  kehidupan  masyarakat.  Sejak  jaman  dahulu  manusia 

memanfaatkan  hasil  alam  bagi  keberlangsungan  hidupnya.  Hal  ini 

menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa adanya alam yang 

menyediakan berbagai kebutuhan hidupnya. Seiring berkembangnya jaman, 

manusia  mengalami  perkembangan  pengetahuan  yang  semakin  cepat. 

Segala  sesuatu yang  terdapat  di  alam ini  diolah  sedemikian rupa untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. Namun, keinginan manusia yang tidak ada 

batasnya menyebabkan terjadinya eksploitasi besar-besaran pada berbagai 

hasil alam.

Eksploitasi  dan berbagai  tindakan lain  telah  menyebabkan  kerusakan 

pada  alam.  Dampak  yang  diakibatkan  dari  tidak  bertanggung-jawabnya 

manusia adalah terjadinya bencana. Akhir-akhir ini  di Indonesia seringkali 

terjadi  bencana yang  meliputi  banjir,  tanah longsor,  gempa bumi,  hingga 

tsunami sampai lumpur panas Lapindo. Pada umumnya bencana dibedakan 

menjadi bencana permanen dan bencana temporer/musiman. Berdasarkan 

jangka  waktunya,  maka bencana lumpur  Lapindo  dapat  dikategorikan  ke 

dalam bencana permanen karena sampai saat ini lumpur belum juga surut. 

Bencana  di  Sidoarjo  merupakan  bencana  kontroversial  karena  tidak 

sepenuhnya  disebabkan  oleh faktor  alam.  Semburan lumpur  panas yang 

muncul sejak 29 Mei 2006 ini diakibatkan dari kegiatan eksplorasi gas yang 

dilakukan oleh PT Lapindo Brantas Inc.  Data dari  MPBI (2006) mencatat 

bahwa  luapan  lumpur  yang  mencapai  volume  50.000  meter3 per  hari  telah 



mengakibatkan  tergenangnya  sejumlah  pemukiman  warga,  fasilitas  umum (jalan, 

sekolah, tempat ibadah) dan pabrik-pabrik di sekitar sumber luapan. Sampai dengan 

30 Juli 2006, tercatat total pengungsi sebanyak 8.146 jiwa (2.122 KK). Sejumlah 19 

pabrik terpaksa berhenti  beroperasi,  sebagian besar karena terendam lumpur,  dan 

mengakibatkan 1.873 karyawannya tidak dapat bekerja. 

Dampak  tersebut  telah  menimbulkan  kerugian  besar  bagi  warga  Sidoarjo-

khususnya  yang  terkena  lumpur.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan  sebuah  disaster  

management (manajemen  bencana)  untuk  mengantisipasi  serta  meringankan 

berbagai  kerugian yang  diakibatkan dari  bencana tersebut.  Disaster  management 

harus dilakukan secara holisitik pada semua aspek. Salah satu aspek yang terkena 

dampak adalah terganggunya perekonomian Jawa Timur khususnya wilayah Porong 

Sidoarjo. Keadaan perekonomian di suatu daerah tidak terlepas dari  peran sektor 

perbankan. 

Salah satu perbankan yang ada di Indonesia adalah BPR. Lembaga ini  hanya 

diperbolehkan untuk menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito 

dan  menyalurkan  kredit  tetapi  dilarang  untuk  ikut  serta  dalam  lalu  lintas 

pembayaran  (Kasmir,  2008).  Berbeda  dengan  bank  umum lainnya,  BPR 

tidaklah memiliki cabang dan bersifat lebih lokal dan sederhana. Oleh sebab 

itu,  BPR  lebih  rentan  terhadap  bencana.  Ketidak-sanggupan  mengatasi 

dampak bencana tersebut akan mengancam eksistensi sebuah BPR.

Mengingat  aktivitas  BPR  yang  berfokus  pada  simpanan  (tabungan, 

deposito) dan kredit, maka penarikan pinjaman secara tiba-tiba dan dalam 

waktu serentak karena terjadinya bencana akan dapat menyebabkan BPR 

mengalami  shock.  Kemampuan  bank  untuk  memenuhi  semua  penarikan 

dana  oleh  nasabah  deposan,  kewajiban  yang  telah  jatuh  tempo,  dan 

memenuhi permintaan kredit tanpa ada penundaan sangat terkait dengan 

pengelolaan  likuiditas  (Oliver  G.Wood,  Jr  dalam  Siamat,  2005).  Dengan 



demikian, maka strategi pengelolaan likuiditas yang tepat sangatlah penting 

untuk diterapkan oleh  BPR dalam menghadapi kondisi pasca-bencana.

Sementara itu,  dampak lain yang diakibatkan oleh terjadinya bencana 

lumpur Lapindo ini adalah meningkatnya NPL (kredit macet) di daerah seputar 

sumber  luapan.  Hal  ini  terutama  dialami  oleh  daerah-daerah  yang  memiliki 

ketergantungan  transportasi  terhadap  Sidoarjo,  seperti  Malang,  Pasuruan,  dan 

Probolinggo. Hambatan transportasi  antara Malang- Surabaya  yang muncul  sejak 

terjadinya luapan lumpur diyakini menjadi penyebab peningkatan kredit macet ini 

(Bank Indonesia, 2007). Untuk mengantisipasi agar NPL tidak semakin tinggi, 

maka  BPR  sangat  memerlukan  strategi  untuk  mengelola  kredit  pasca 

terjadinya bencana.

Tabel 1.1
Tingkat NPL di beberapa daerah seputar sumber luapan lumpur

Daerah Apr-06 Dec-06 Jan-07
Sidoarjo   7.03% 7.36% 7.31% 
Mojokerto 11.13% 6.89% 3.26%
Malang 2.16% 3.94% 7.79% 
Pasuruan 7.08% 5.85% 8.95% 
Probolinggo 3.20% 5.45% 6.28% 
Jatim 6.53% 6.45% 5.93%

Sumber: Bank Indonesia 2007

Berdasarkan latar belakang di atas, maka strategi pengelolaan likuiditas dan kredit 

yang dilakukan oleh BPR yang berada di daerah pascabencana agar tetap dapat bertahan 

merupakan hal yang sangat menarik dan penting untuk diteliti. Sehingga dalam penelitian 

ini  penulis  mengambil  judul  “Analisis  Strategi  Pengelolaan  Likuiditas  dan 

Kredit BPR dalam Kerangka Disaster  Management”  



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan  uraian  latar  belakang,  maka  rumusan  masalah  dalam 

penelitian ini adalah :

1. Bagaimana  penerapan  konsep  disaster  management pada  strategi 

pengelolaan likuiditas dan kredit di BPR Kudamas Sentosa?

2. Apakah strategi pengelolaan likuiditas dan kredit yang dilakukan mampu 

menjaga eksistensi BPR Kudamas Sentosa?

3. Alternatif strategi pengelolaan apakah yang dapat diterapkan pada BPR 

Kudamas Sentosa dengan analisis SWOT?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk :

1. Menganalisis  penerapan  konsep  disaster  management pada  strategi 

pengelolaan likuiditas dan kredit di BPR Kudamas Sentosa.

2. Menganalisis  apakah  strategi  pengelolaan  likuiditas  dan  kredit  yang 

dilakukan mampu menjaga eksistensi BPR Kudamas Sentosa.

3. Mengetahui  alternatif  strategi  pengelolaan  apakah  yang  dapat 

diterapkan pada BPR Kudamas Sentosa dengan analisis SWOT.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara  akademis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  berfungsi  sebagai 

bahan informasi dan arahan untuk penelitian selanjutnya.

1. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadiakan bahan informasi bagi pihak 

BPR Kudamas Sentosa untuk mengoptimalkan serta menyusun strategi.

2. Secara pribadi, sebagai sarana berpikir kritis tentang fenomena sosial dan 

ekonomi yang ada di masyarakat serta mampu menciptakan jalan keluar 

dari permasalahan yang ada.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Disaster  Management Untuk  Menjaga  Eksistensi  BPR  Di  Daerah 

Yang Terkena Dampak Bencana

Dunia  perbankan berkewajiban melayani  masyarakat  yang surplus 

dana maupun yang defisit dana. Berkaitan dengan peran intermediasinya, 

maka bank bertanggungjawab penuh untuk dapat mengelola dana yang 

berhasil  dihimpun  agar  dapat  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  yang 

membutuhkan yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas.

Dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  yang  disusun  oleh 

Poerwadarminta  (1984:267)  menyatakan  bahwa  eksistensi  berarti 

adanya;  kehidupan.  Dengan  demikian,  adanya  kehidupan  perbankan 

dalam  suatu  daerah  dan  bahkan  negara  begitu  dibutuhkan  oleh 

masyarakat disekitarnya.

Pembentukan  Bank  Perkreditan  Rakyat  merupakan  salah  satu 

langkah kebijakan dalam paket  Oktober  1988.  Di  dalam pengertiannya 

seperti  yang  terkandung  dalam UU No.10 Tahun  1998  Pasal  4,  Bank 

Perkreditan Rakyat merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara  Konvensional  atau  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat merupakan bagian dari bank daerah yang 

yang menjalankan kredit kecil. Dengan dibentuknya BPR tersebut maka 

pengusaha kecil akan mendapatkan kemudahan prosedur kredit. Undang-

Undang RI No.10 Tahun 1998 Pasal 13 dalam Kuncoro dan Suharjono 

(2002), menerangkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat melakukan usaha-



usaha sebagai berikut:

a. Menghimpun dana dari masyarakat  dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka dan tabungan.

b. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit ke masyarakat.

c. Menyediakan  pembiayaan  dan  penempatan  dana  bagi  nasabah 

berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  sesuai  dengan  ketentuan  yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia.

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain.

Dalam  menjalankan  aktivitasnya,  suatu  BPR  juga  memerlukan 

sarana  yang  berupa  gedung  kantor  dan  wilayah  lingkungan  yang 

memadai.  Pada kenyataan lain,  keempat usaha yang telah disebutkan 

diatas dapat  dijalankan dengan baik apabila  risiko-risiko yang dihadapi 

dapat  ditangani  dengan baik  oleh pihak pengelola.  Namun saat  terjadi 

risiko besar yang tidak dapat  diperkirakan sebelumya seperti  bencana, 

akan membuat BPR menjadi  shock karena akibat yang ditimbulkan oleh 

bencana dapat mengancam eksistensi BPR tersebut.

Pasmajaya (2008) mendefinisikan Bencana (disaster) sebagai suatu 

gangguan  serius  terhadap  keberfungsian  suatu  komunitas  sehingga 

menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi 

materi,  ekonomi  atau  lingkungan  dan  yang  melampaui  kemampuan 

komunitas tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya 

mereka sendiri. 

Risiko paling fatal yang ditimbulkan akibat dari BPR yang tidak dapat 

mengatasi  dampak  bencana  tersebut  adalah  terjadinya  kebangkrutan. 

Namun  sebelum  hal  itu  terjadi,  maka  sebuah  BPR  perlu  melakukan 

penyelamatan dengan jalan disaster management. 



Manajemen  bancana  atau  disebut  dengan  disaster  management  

merupakan  tindakan  yang  terkait  dengan  kesiapan,  tanggapan  dan 

pemulihan  di  dalam  mengantisapasi  terjadinya  bencana.  Micra  dalam 

Solikhah (2008) menyebutkan bahwa kesiapan dalam hal ini merupakan 

berbagai  langkah yang ditempuh untuk meringankan dampak bencana; 

dengan aktifitas yang bertujuan membangun kemampuan kelembagaan 

dan manajemen untuk siap pada waktu krisis. 

Tanggap bencana terdiri dari berbagai tindakan yang segera diambil 

sebelum,  selama  dan  setelah  bencana  untuk  mencoba  memperkecil 

dampak  negatif  dari  krisis.  Sedangkan  pemulihan  bencana  terdiri  dari 

berbagai  kegiatan  baik  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang  yang 

mencoba  menormalisir  kondisi  sosial  ekonomi,  sosial  budaya  dan 

lingkungan setelah bencana (Solikhah,2008). 

Sementara  University  of  Wisconsin  dalam  Djohanputro  (2008) 

mendefinisikan  manajemen  bencana  sebagai  "the  range  of  activities 

designed to maintain control over disaster and emergency situation and to 

provide a framework for helping at-risk persons to avoid or recover from 

the  impact  of  disaster.  Disaster  management  deals  with  situation  that 

occurs  prior  to,  during,  and  after  the  disaster.  Pada  prinsipnya, 

manajemen dilakukan sejak sebelum bencana itu terjadi, bukan saja pada 

saat dan setelah bencana menimpa. 

Secara  umum,  menurut  Pantoja  (2002)  disaster  management ini 

meliputi empat siklus, yakni: 

1. Preparedness, yaitu persiapan rencana untuk bertindak ketika terjadi 

(atau kemungkinan  akan terjadi)  bencana.  Perencanaan terdiri  dari 

perkiraan terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam keadaan darurat dan 

identifikasi  atas sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan 



tersebut. Perencanaan ini dapat mengurangi dampak buruk dari suatu 

ancaman.

2. Response,  yakni  tindakan  yang  dilakukan  sebelum,  selama  dan  setelah 

terjadinya  bencana  untuk  menyelamatkan  kehidupan,  meminimumkan 

kerugian property dan meningkatkan efektifitas pemulihan. 

3. Recovery terdiri dari aktivitas jangka pendek memperbaiki sistem pendukung 

yang  vital  (rehabilitasi)  dan  aktivitas  jangka  panjang  untuk  membawa 

kehidupan yang normal kembali (rekonstruksi).

4. Prevention and  mitigation mengacu  pada  kebijakan,  pengukuran  dan 

aktivitas.  Prevention merupakan  suatu  upaya  untuk  menghilangkan 

atau mengurangi kemungkinan timbulnya suatu ancaman. Sedangkan 

mitigation merupakan  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengurangi 

dampak buruk dari suatu ancaman. 

2.2 Strategi Disaster Manangement Yang Dilakukan Oleh BPR

Walaupun  dilihat  dari  segi  jumlah  lembaga  keuangan  mikro  relatif 

banyak,  namun  banyak  diantaranya  yang  masih  belum  pro-aktif 

melakukan pengukuran terhadap kerentanan bencana serta memproteksi 

staff  kantor,  peralatan  dan  sistem  informasi.  Sesungguhnya  tanpa 

melakukan persiapan akan bencana, maka institusi ini tidak akan efektif 

menghubungkan  response dan  daya  recovery pada  program  jangka 

panjangnya.  BPR di  dalam  fokus  penanganannya  dapat  dikategorikan 

sebagai lembaga keuangan mikro. 

Untuk itu, maka strategi yang harus dilakukan dalam mengantisipasi 

terjadinya bencana adalah sebagai berikut (Pantoja, 2002) 



Tabel 2.1
Disaster Risk Management Strategies of Microfinance Institutions

Preparedness Reduction /  
Mitigation and Risk 
Transfer

Response 
(Coping) and
Recovery

(1) Systematic identification, reduction and transfer of disaster risks faced by the 
microfinance institution itself

+ Identification and 
assessment of  
disaster risk and 
vulnerability of staff,  
facilities, equipment,  
and information 
systems and records
+ Preparation of  
Institutional Disaster 
Response Plan
+ Train staff on 
disaster emergency 
and damage 
assessment
+Agree with donors 
and government  
agencies on disaster 
response role

+ Relocation and/or 
retrofitting of  
vulnerable facilities,  
equipment, and 
information systems
+ Protection of  
financial and other 
historical records
+Purchase of own 
insurance and 
reinsurance
+Help staff retrofit  
their housing / find 
safer locations

+ Conduct  
damage and need 
assessments of  
staff and affected 
branches
+Assist affected 
staff

(2) Integration of disaster risk into overall risk management system
Institutional  
Risks

+ Ensure balance 
between 
humanitarian 
assistance and 
financial health
+Develop sound 
management  
information systems

+Strengthen 
financial viability of  
products and services

+Minimize 
reputation risk by 
providing 
adequate 
assistance to 
clients
+Ensure balance 
between 
humanitarian 
assistance and 
financial health

Operational  
Risks

+ Prepare 
Operational Disaster 
Response Plan
+Monitor portfolio 
quality
+Maintain sound 
internal control  
systems
+Introduce flexibility  
into lending 
methodology

+Establish clear
refinancing / debt
restructuring policies 
and
savings withdrawals
limits, if applicable
+Diversify portfolio
geographically and
sectorally

+Maintain flow of  
credit open and 
allow debt  
restructuring 
under 
preestablished 
terms
+Monitor  security 
risks

Financial  
Management  
Risks

+ Estimate probable 
cash flow needs
+Ensure availability 
of

+Ensure availability 
of funds through 
disaster fund, or 
rapid access to

+Monitor 
efficiency levels  
(costs per unit per 
output)



funds through 
disaster fund, or 
rapid access to
commercial or donor 
funds
+Mobilize savings

commercial or donor 
funds
+Mobilize savings
+Avoid over reliance 
on savings to fund 
loans

+Avoid subsidized
interest rates

(3)  Development  of  products  and  services  to  assist  clients  in  disaster  risk  
management

+ Promote 
assessment of
clients’ disaster risk 
exposure
+ Promote training 
of clients on disaster 
emergency response
+Mobilize savings
+Raise disaster 
awareness

+Promote sound 
land use and natural  
resource
management
+Provide products 
for housing 
improvements
and construction in 
safer locations
+Offer savings and
insurance products

+Maintain flow of  
credit open and 
allow debt
restructuring 
under 
preestablished
terms
+Promote 
mitigation
practices and
technologies

 Sumber: Author’s compilation dalam Pantoja (2002)

2.3 Pengelolaan-Pengelolaan Yang Dilakukan di BPR

Abdullah (2005:6) memberikan definisi pengelolaan atau manajemen 

sebuah perbankan merupakan ”proses perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakkan  dan  pengawasan  terhadap  segenap  sumber  daya  bank 

guna  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan”.  Tujuan  jangka  panjang 

yang  ingin  dicapai  melalui  operasional  bank  adalah  memperoleh 

keuntungan yang pada gilirannya akan dapat memaksimalkan kekayaan 

pemilik.

Pada  dasarnya  terdapat  empat  aspek  yang  terkandung  dalam 

pengelolaan  yang  dipadu  menjadi  satu  paket  kesatuan,  yakni 

perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakkan  dan  pengawasan. 

Pengelolaan merupakan suatu proses, yang berjalan terus-menerus dan 

sesuatu  yang  tidak  instan.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  kemampuan 

manajerial yang handal dan kesungguhan di dalam mengerjakannya. 

Kondisi perekonomian yang dinamis, terjadinya perubahan peraturan 

yang cepat,  persaingan yang semakin tajam serta berbagai risiko yang 



dihadapi  bank  tak  terkecuali  terjadinya  bencana  memaksa  BPR 

melakukan pengelolaan bank yang solid agar mampu menghadapi dan 

mengantisipasi semua keadaan tersebut.  

Arthesa dan Handiman (2006) menyebutkan sedikitnya ada lima hal 

yang harus menjadi fokus pengelolaan suatu Bank Perkreditan Rakyat. 

Kelima  hal  tersebut  diantaranya:  Pengelolaan  Likuiditas,  Pengelolaan 

Modal Bank, Pengelolaan Aktiva-Pasiva, Pengelolaan Kredit  Perbankan 

dan Pengelolaan Risiko Perbankan. 

Terkait  dengan  penelitian  yang  diangkat,  maka  berikut  ini  hanya 

akan dibahas mengenai pengelolaan likuiditas dan pengelolaan kredit.

2.3.1 Pengelolaan Likuiditas

Sebelum memahami lebih jauh mengenai pengelolaan likuiditas, kita 

akan bersama-sama menyinggung tentang pengertian dari  likuiditas itu 

sendiri. Beberapa ahli memiliki pendapat masing-masing tentang likuiditas 

dalam  perspektif  perbankan  yang  dikutip  oleh  Siamat  (2005)  sebagai 

berikut:

Joseph  E.  Burns menyatakan  bahwa  likuiditas  bank  berkaitan 

dengan  kemampuan  suatu  bank  untuk  menghimpun  sejumlah  tertentu 

dana dengan biaya tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

Oliver G.Wood, Jr berpendapat bahwa likuiditas adalah kemampuan 

bank  untuk  memenuhi  semua penarikan  dana oleh  nasabah  deposan, 

kewajiban yang telah jatuh tempo, dan memenuhi permintaan kredit tanpa 

ada penundaan.

Sementara itu menurut  William M. Glavin, likuiditas berarti memiliki 

sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban.

Walaupun  ketiga  penulis  tersebut  memiliki  latar  belakang  yang 



berbeda-beda,  namun  pernyataan  mereka  sebenarnya  memiliki  satu 

kesamaan. Terdapat dua hal yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari 

kata  likuiditas,  kedua  hal  tersebut  sebenarnya  juga  merupakan  fokus 

utama yang dikelola oleh Bank Perkreditan Rakyat.  Kedua hal tersebut 

adalah dana dan kredit.

Pengelolan likuiditas sangat penting bagi kelangsungan usaha bank. 

Likuiditas  akan  memengaruhi  tingkat  kepercayaan  masyarakat  atau 

nasabah  penyimpan  dana  di  bank  tersebut.  Kelalaian  bank  dalam 

menjaga posisi  likuiditas sehingga menjadi  berada di  bawah ketentuan 

minimum, akan membawa bank ke dalam posisi yang sulit karena bank 

itu akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

Puspopranoto (2004:130) berpendapat bahwa pengelolaan likuiditas 

merupakan aspek penting dalam manajemen bank. Di satu sisi sumber 

dana  biasanya  bersifat  jangka  pendek  sedang  di  sisi  lain  perkreditan 

bersifat jangka panjang. Oleh karena itu sebuah bank berada pada posisi 

yang  berpotensi  tidak  likuid  (illiquid).  Manajemen  bank–melalui 

perencanaan yang cermat dan antisipasi terhadap perubahan tabungan 

dan kredit – dapat mengendalikan likuiditas bank.

Sementara Kuncoro dan Suhardjono (2002:279) menyatakan bahwa 

pengelolaan  likuiditas  adalah  ”kemampuan  manajemen  bank  dalam 

menyediakan  dana  yang  cukup  untuk  memenuhi  semua  kewajiban-

kewajibannya  maupun  komitmen  yang  telah  dikeluarkan  kepada 

nasabahnya setiap saat”. Kewajiban yang timbul dari sisi aktiva, misalnya 

penyediaan  dana  bagi  penarikan  pinjaman  yang  telah  disetujui. 

Sedangkan  kewajiban  yang  timbul  dari  sisi  pasiva/liabilities,  misalnya 

penyediaan dana bagi  penarikan tabungan dan simpanan lainnya  oleh 

nasabah. 



Pengamat lain mendefinisikan pengelolaan likuiditas sebagai suatu proses 

pengendalian  alat-alat  likuid  yang  mudah  ditunaikan  yang  ditujukan  untuk 

memenuhi  semua  kewajiban  bank  yang  harus  segera  dibayar  (Arthesa  dan 

Handiman, 2006:138).

Pengelolaan likuiditas bank dilakukan setiap hari  dengan cara melakukan 

pengendalian  terhadap  semua  alat  likuid  yang  dikuasai  bank  (yaitu  uang 

tunai/kas,  dan  saldo  giro  di  bank  sentral).  Alat-alat  likuid  tersebut  dapat 

digunakan  secara  tiba-tiba  jika  ada  tagihan  dari  nasabah.  Tagihan  yang 

merupakan kewajiban bagi bank tersebut antara lain berupa simpanan nasabah 

serta pemberian kredit dan pinjaman ke lembaga keuangan yang jatuh tempo.

Dari pemahaman tersebut, didapati bahwa pengelolaan likuiditas merupakan 

salah  satu  pengelolaan  penting  yang  dilakukan  oleh  pihak  manajemen  BPR. 

Namun bila terjadi  musibah yang melanda kawasan bank tersebut  (seperti  pada 

kasus  Lumpur  Lapindo),  maka  pihak  pengelola  perlu  memberikan  perhatian 

khusus pada penanganan likuiditas ini.

2.3.2 Pengelolaan Kredit

Firdaus  dan  Ariyanti  (2009:1)  mengemukakan  bahwa  kredit 

mengandung pengertian adanya “suatu kepercayaan dari seseorang atau 

badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa 

yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala 

sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu”.

Sementara  Undang-undang  No.10/1998  dalam  Sutojo  (2000) 

memberikan  pengertian:  “Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan 

yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau 

kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang 

mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 



Mengacu pada dua pengertian tersebut, maka kredit di dalam BPR 

mengandung  arti  suatu  kepercayaan  yang  diberikan  oleh BPR berupa 

pemberian sejumlah dana kepada pihak lain (masyarakat)  berdasarkan 

kesepakatan  terdahulu  antara  kedua  pihak.  BPR  mengharapkan 

kepercayaan  yang  diberikan  itu  tidak  disalah-gunakan  dan  peminjam 

dapat melunasi utangnya tepat diwaktu yang telah disepakati. Bunga atau 

biaya meminjam uang tersebut yang dijadikan BPR sebagai salah satu 

sumber pendapatan. 

Kegiatan  pengalokasian  dana  bank  didominasi  oleh  penyaluran 

kredit. Fungsi sebagai lembaga intermediasilah yang menjadi penyebab 

terkonsentrasinya usaha BPR dalam penyaluran kredit. Oleh karena itu, 

pengelolaan kredit harus menjadi fokus kajian di BPR.

Firdaus  dan Ariyanti  (2009:4)  mengemukakan  bahwa  pengelolaan 

perkreditan adalah “pengelolaan kredit yang dijalankan oleh bank meliputi 

perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  pengawasan sedemikian 

rupa  sehingga  kredit  tersebut  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan 

kesepakatan antara bank dengan debitur”. 

Pengelolaan  kredit  sebuah  bank  penting  untuk  dipelajari  dan 

diimplementasikan  karena  kredit  yang  disalurkan  oleh  bank 

(konvensional)  merupakan bagian terbesar dari asset yang dimiliki oleh 

bank  yang  bersangkutan.  Dalam  kondisi  perekonomian  yang  normal 

kredit dapat mencapai 70% sampai 90% dari asset bank (Taswan,2006). 

Oleh karena itu  aktivitas perkreditan  merupakan tulang punggung atau 

kegiatan utama bank.

Konsekuensi  terparah  yang  diakibatkan  karena  terganggunya  kredit 

memperlihatkan  bahwa  pengelolaan  kredit  juga  merupakan  bagian  terpenting 

yang harus menjadi  fokus penanganan bagi BPR.  Situasi  akan berbeda jika 



penyebab  kredit  bermasalah  adalah  karena  faktor  eksternal  (bencana 

alam). Padahal berjalannya kegiatan operasional bank tidak terlepas dari 

adanya penyaluran kredit.  Hal  ini  akan menimbulkan konflik  berat bagi 

pihak  bank.  Oleh  sebab  itu,  disasters  management pada  pengelolaan 

kredit menjadi kajian penting untuk diteliti.

2.4 Strategi  Pengelolaan Likuiditas di  BPR Dalam Kerangka  Disasters 

Management 

Terjadinya  bencana  dapat  menyebabkan  beragam risiko  bagi  BPR 

yang  berlokasi  di  daerah  yang  terkena  bencana,  seperti  pada  kasus 

Lumpur Lapindo yang tidak dapat  dihindari  sebelumnya.  Dampak yang 

ditimbulkan diantaranya adalah terjadinya penurunan arus kas masuk, hal 

ini disebabkan karena nasabah akan berhenti menabung, arus angsuran 

kredit yang menurun drastis, serta meningkatnya kebutuhan dana untuk 

pembiayaan  operasional  yang  tinggi  termasuk  menyiapkan  dana 

cadangan (reserve requirement) yang berlebih.

Dampak kedua, BPR mengalami peningkatan arus kas keluar. Hal ini 

terjadi  karena  adanya  arus  penarikan  tabungan  dan  deposito  yang 

meningkat, bahkan nasabah meminta pinjaman tambahan. Ketiga, BPR 

berpotensi kehilangan modal jika saja UMKM akhirnya mengalami default. 

Singkatnya,  BPR  berpotensi  menghadapi  krisis  likuiditas  yang  serius 

akibat dampak bencana alam. Apalagi bila aset yang menjadi jaminan ikut 

hancur diterpa bencana. Dengan demikian, pihak pengelola BPR harus 

menetapkan strategi kedepan berkaitan dengan menjaga likuiditas bank.

Untuk mengurangi risiko pengelolaan likuiditas akibat bencana alam, 

maka  Idris  (2005)  berpendapat  bahwa  BPR  dapat  melakukan  cara 

sederhana,  yaitu  dengan  melakukan  suatu  program  khusus  yang 



memotivasi para debitor untuk lebih banyak menabung sebagai  tameng 

untuk  menghadapi  bencana  alam.  Tentu,  dalam  hal  ini,  BPR  harus 

melakukan pendidikan dan sosialisasi  dan memberikan insentif  tertentu 

pada nasabah UMKM yang usahanya rawan terganggu akibat bencana 

alam. 

Pendapat  lain  diungkapkan oleh Taswan (2006),  menurutnya untuk 

menghadapi  kemungkinan  terjadinya  krisis  likuiditas  maka  BPR  harus 

mengkaitkan dengan risiko yang akan ditanggung. Dalam hal ini terdapat 

dua strategi yang dapat diterapkan yaitu:

a. Strategi Preventif

Strategi  ini  bertujuan  untuk  menghindari  diri  dari  aspek  spekulatif 

dalam  mengelola  likuiditas.  Pengendaliannya  dilakukan  melalui 

ketajaman prediksi pengelola likuiditas yang bisa dilihat dari dimensi 

waktu.  Dimensi  waktu pengendalian  likuiditas  dapat  bersifat  harian, 

jangka menengah dan jangka panjang. Hal yang harus diperhatikan di 

dalam  pengendalian  harian  adalah  kebutuhan  likuiditas  pada  hari 

yang  bersangkutan  yang  harus  dipenuhi.  Metode  yang  tepat 

digunakan adalah metode cash flow. Berdasarkan cash flow tersebut, 

bank dapat  mengetahui kas dalam keadaan lebih atau kurang.  Bila 

berdasarkan  estimasi  kas  akan  kurang,  maka  bank  harus  segera 

melakukan  peminjaman.  Dan  bila  lebih,  maka  bank  dapat  dengan 

segera menempatkan dananya.

b. Strategi Represif

Strategi  ini  merupakan  strategi  yang  dilakukan  dengan  melakukan 

peminjaman dana.

Sementara itu Mathison (2003) mengungkapkan bahwa strategi yang 

dapat  dilakukan  pada  tahapan  disaster  preparedness adalah  dengan 



melakukan  kolaborasi  antara  BPR  dengan  lembaga  independen  yang  khusus 

menangani  bencana seperti  Management Disaster Agencies (MDAs). Lembaga 

ini dapat menjadi rekan BPR dalam hal memberikan tambahan suntikan dana.

Beberapa  pendekatan  yang  terangkum  dalam Muljono  (1999)  juga 

dapat  digunakan  sebagai  acuan  strategi  di  dalam mengelola  likuiditas 

bank. Pendekatan tersebut antara lain:

a. Self  Liquiditing  Asset  Approach.  Merupakan  usaha  peningkatan 

likuiditas  bank  dengan  cara  meningkatkan  kelancaran  proses 

pembayaran kembali dana bank yang telah ditanamkan pada kegiatan 

perkreditan  pada  saat  jatuh  waktunya.  Dengan  meningkatnya 

kelancaran  proses pembayaran  kembali,  secara  otomatis  turn  over 

penggunaan  dana  tersebut  akan  makin  cepat.  Dengan  demikian 

manajemen bank akan dapat  memanfaatkan dana yang  dimilikinya 

secara maksimal.

b. Assets Sale Ability. Merupakan usaha peningkatan kemampuan bank 

yang bersangkutan di dalam memasarkan produknya, baik yang atau 

jasa-jasa  perbankan  lainnya.  Dengan  terbukanya  pasar  bagi  bank 

yang  bersangkutan  maka  posisi  likuiditas  dari  bank  tersebut  akan 

semakin  baik.  Selain  hal  itu,  langkah  lain  yang  diupayakan  adalah 

dengan  memanfaatkan  aktiva-aktiva  yang  kurang  aktif/kurang 

bermanfaat  untuk  di  shift guna  membiayai  kebutuhan-kebutuhan 

likuiditas yang sifatnya mendesak.

c. New  Fund  Approach.  Yaitu  peningkatan  likuiditas  bank  melalui 

peningkatan  kemampuan  bank  yang  bersangkutan  dalam  menarik 

dana-dana baru  dari  masyarakat.  Misalnya  pemberian  tingkat  suku 

bunga dan pelayanan yang lebih menarik kepada para deposannya. 



Dengan  menciptakan  sarana-sarana  perbankan  lainnya  untuk 

ditawarkan  ke masyarakat  dalam menarik  dana.  Peningkatan  dana 

dengan penciptaan dana baru ini sebenarnya reputasi dari bank yang 

bersangkutan.  Sehingga  harapan-harapan  dari  para  pemilih  dana 

dapat dipenuhi oleh bank yang bersangkutan.

d. Borrowers Earning, Flow Approach. Yaitu peningkatan likuiditas bank 

melalui  kelancaran  penerimaan  pendapatan  yang  berasal  dari 

perkreditan  maupun  sumber-sumber  pendapatan  lainnya.  Dengan 

lancarnya  penerimaan  sumber-sumber  pendapatan  tersebut  akan 

dapat  memberikan  sumbangan  yang  cukup  berarti  dalam 

meningkatkan likuiditas bank yang bersangkutan.

2.5 Strategi  Pengelolaan  Kredit  di  BPR  Dalam  Kerangka  Disasters 

Management

Berkaitan dengan masalah kredit, seperti yang telah disinggung dalam 

pembahasan mengenai pengelolaan kredit,  BPR merupakan bank yang 

tidak  dapat  melepaskan  kegiatannya  dari  aktivitas  pembiayaan  yang 

dilakukan melalui kredit. Dalam hal ini UMKM adalah rekan terdekat yang 

dibiayai oleh BPR. Terjadinya bencana jelas menjadi pukulan telak bagi 

para pengusaha UMKM. 

Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh terjadinya bencana antara 

lain:  Pertama,  bencana  alam  akan  memengaruhi  kemampuan  UMKM 

untuk menghasilkan pendapatan. Tentu akan sulit bahkan tidak mungkin 

bagi UMKM untuk mencapai para pelanggan mereka atau para pelanggan 

untuk mencapainya  ketika bencana melanda.  Hal  ini  akan mengurangi 



permintaan  dari  produk  yang  dihasilkan  UMKM  itu  sendiri.  Kedua, 

bencana  alam  bisa  menghancurkan  aset-aset  produktif  yang  dimiliki 

UMKM. Dampaknya akan bersifat jangka panjang terhadap kernampuan 

UMKM untuk  menghasilkan pendapatan jika  tidak memiliki  dana untuk 

mengganti  asset-aset  yang  hancur.  Dampak  tersebut  menyebabkan 

terjadinya  kredit  bermasalah  karena  ketidakmampuan  UMKM  untuk 

melakukan pengembalian kreditnya.

Untuk mengantisipasinya, maka Idris (2005) menyebutkan sedikitnya 

ada tiga hal yang dapat dilakukan. Pertama,  disaster management dan 

pembiayaan UMKM, merupakan hal yang masing-masing membutuhkan 

keahlian khusus. Untuk itu, BPR yang memberikan pembiayaan kepada 

UMKM  pada  area  yang  rawan  bencana  alam.  disarankan  untuk 

berkolaborasi  dengan  badan  pemerintah  atau  lembaga  swasta  yang 

memiliki keahlian dalam mengelola bencana alam. 

Kedua,  BPR dan lembaga khusus tersebut  dapat  mengembangkan 

suatu  rencana  pengelolaan  sebagai  persiapan  menghadapi  bencana 

alam. Dengan bantuan lembaga tersebut,  maka BPR dapat melakukan 

pemetaan risiko agar dapat lebih memahami seberapa besar ancaman 

bencana  alam  terhadap  masyarakat  sekitar  dan  sekaligus  dapat 

melakukan diversifikasi lintas geografis dan iklim. Selain itu, bank umum, 

BPR,  dan lembaga khusus bencana tersebut  harus menciptakan  early 

warning  system yang  sifatnya  dua  arah  dan  terbuka.  Harapan  yang 

diinginkan  adalah  nantinya  akan  membantu  personel  BPR  yang 

memberikan pembiayaan pada UMKM sadar dan paham mengenai seluk-

beluk natural disaster management.

Ketiga, bencana alam berpotensi meningkatkan risiko pada portofolio 



pinjaman secara signifikan. Oleh sebab itu maka BPR dapat memberikan 

konsesi  kredit  kepada  para  nasabah  yang  sifatnya  temporer.  Hal  ini 

berarti terkadang menjadi lebih baik untuk melupakan pendapatan saat ini 

dengan harapan mengurangi  loan default. Konsesi ini bisa saja meliputi 

penjadwalan kembali utang, pengurangan bunga dan tingkat bunga, dan 

memberikan  pinjaman  darurat  (emergency  loan)  bagi  UMKM  untuk 

membeli kembali aset-aset produktif yang telah musnah ditelan bencana.

Kebijakan-kebijakan  tersebut  harus dikomunikasikan kepada semua 

nasabah ketika. pinjaman diberikan dan tentunya harus tercantum dalam 

kontrak secara legal. Tetapi, sebagai lembaga pembiayaan UMKM, BPR 

harus ekstra hati-hati dan bijak dalam memberikan konsesi pada seorang 

nasabah.

Pendapat Idris tersebut juga diperkuat oleh Mathison (2003) yang juga 

menyebutkan  bahwa  strategi  yang  dapat  dilakukan  sebagai  wujud 

penanganan  dari  adanya  bencana  antara  lain  adalah  rescheduling 

repayments, reduced interest for disaster-affected clients dan emergency 

loans.

Di lain hal, bencana yang terjadi bukanlah kesalahan dari pihak BPR 

atau UMKM. Oleh karena itu, diperlukan campur tangan dari pemerintah 

untuk  menangani  permasalahan  yang  menyangkut  hajat  hidup  orang 

banyak  serta  stabilitas  perekonomian.  Disaster  management ini  perlu 

melibatkan berbagai komponenen pemerintahan yang terkait, salah satu 

otoritas pemerintah yang mempunyai kekuasaan untuk menjaga stabilitas 

perekonomian adalah Bank Indonesia.  

Untuk  menangani  kasus  ini  BI,  melalui  SK  Gubernur  BI  No. 

9/7/Kep.GBI/2007,  telah  menetapkan  adanya  perlakuan  khusus  bagi  kredit 



perbankan  yang  berlokasi  di  lima  kecamatan  di  Kabupaten  Sidoarjo,  yaitu 

kecamatan Porong, Jambon, Tanggulangin, Tulangan dan Krembung. Ketentuan 

ini mengacu pada PBI No. 8/15/PBI/2006 tentang perlakuan khusus bagi kredit 

perbankan di daerah yang terkena bencana.

Berlandaskan ketentuan tersebut, berbagai bentuk keringanan telah diberikan 

oleh  perbankan  di  Jawa Timur  terhadap debitur  yang  menjadi  korban  luapan 

Lumpur dan memenuhi persyaratan. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh 

Bank  Indonesia  Surabaya  pada  Juli  2007,  diketahui  sejumlah  4.729  debitur 

dengan total kredit senilai Rp 139,99 miliar telah mendapatkan perlakuan khusus 

dari 13 bank kreditur mereka (Bank Indonesia,2007). 

Rekapitulasi bentuk-bentuk keringanan tersebut ditampilkan pada Tabel 2.2, 

dengan catatan bahwa seorang debitur dapat menerima lebih dari  satu fasilitas 

perlakuan khusus:

Tabel 2.2
Perlakuan Khusus terhadap Kredit Perbankan yang 

Terkena Dampak Luapan Lumpur di Sidoarjo

Fasilitas Perlakuan Khusus Jumlah Debitur
1. Pemotongan/Penghapusan Bunga 3.350
2. Penurunan Tingkat Bunga 38
3. Pemotongan/Penghapusan Denda 3.327
4. Perpanjangan jangka waktu pelunasan 3.359
5. Penangguhan pembayaran cicilan pokok/bunga/denda 4.160
6. Penambahan Plafon thd kredit yang sudah ada 10
7. Pemberian Kredit Baru 3.326

Sumber: Bank Indonesia,2007

Disaster  management memang  sudah  seharusnya  dikerjakan  tidak 

saja  oleh  pihak  internal  BPR,  tetapi  ada  feedback pula  dari  pihak 

eksternal  yakni  BI.  Karena  walau  bagaimanapun  juga,  risiko  disaster 

sudah merupakan risiko berat yang dihadapi oleh BPR. Dengan adanya 



strategi tersebut, diharapkan situasi kredit di daerah Porong dapat terjaga 

kestabilannya.

Selanjutnya, strategi  penyelamatan  kredit  merupakan  usaha  yang 

dilakukan bank untuk menyelesaikan kredit  yang tergolong bermasalah 

setelah  semua  upaya  pembinaan  kredit  dilakukan.  Beberapa  cara 

pendekatan  yang  dapat  dipertimbangkan  dalam  upaya  penyelamatan 

kredit bermasalah menurut Sutojo (1993) adalah sebagai berikut:

1) Rescheduling (penjadwalan  ulang).  Yakni  perubahan  persyaratan 

kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu 

kredit.  Kredit  yang  memperoleh  fasilitas  ini  hanya  debitur  yang 

memenuhi  persyaratan  tertentu  antara  lain:  usaha  debitur  memiliki 

prospek untuk bangkit kembali,  debitur menunjukkan itikad baik dan 

debitur tetap berniat untuk terus mengelola usahanya.

2) Reconditioning  (persyaratan ulang).  Yaitu  perubahan sebagian atau 

seluruh  syarat-syarat  kredit  yang  tidak  terbatas  pada  perubahan 

jadwal  pembayaran,  jangka  waktu,  dan  atau  persyaratan  lainnya, 

sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Bank 

dapat  pula  memberikan  keringanan  berupa  pembebasan  sebagian 

bunga tertunggak atau penghentian perhitungan bunga bagi debitur 

yang bersifat jujur, terbuka dan  cooperative, serta bagi debitur yang 

usahanya mengalami kesulitan keuangan. 

3) Restructuring (penataan ulang). Yaitu perubahan syarat-syarat kredit 

yang  menyangkut  penambahan  dana  bank,  konversi  seluruh  atau 

sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan konversi 

seluruh  atau  sebagian  dari  kredit  menjadi  penyertaan  dalam 

perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali.



4) Eksekusi  Barang  Jaminan.  Yakni  penjualan  barang-barang  yang 

dijadikan  jaminan  dalam  rangka  pelunasan  utang.  Pelaksanaan  ini 

dilakukan  terhadap  kategori  kredit  yang  memang  benar-benar 

(menurut bank), usaha debitur yang sudah tidak dapat lagi disehatkan 

kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk 

dikembangkan.  Apabila  hal  ini  terjadi,  bank  menyarankan  agar 

nasabah  menjual  jaminannya,  namun  cara  pembayarannya  tetap 

dikuasai  bank.  Bila  hasil  penjualannya  berlebih,  maka  sisa  hasil 

penjualan akan dikembalikan pada debitur. Namun jika kurang, maka 

bank  dapat  membebaskan/menghapus-bukukan  sisa  hutang  atau 

tetap  dibukukuan  dengan  harapan  suatu  hari  nanti  debitur  akan 

melunasi hutangnya kembali.

2.6 Analisis terhadap key succes factor

Dalam penyelamatan  kredit,  ada  tiga  kunci  sukses keberhasilan,  yang 

harus dipenuhi menurut Perbarindo yaitu :

I. Kemauan Nasabah

II. Kemampuan Nasabah

III. Kesempatan Usaha

Berikut ini merupakan analisis terhadap key succes factor yaitu :

Tabel 2.3
Analisis terhadap key succes factor

Kemauan Tidak 
Mendukung

Kemampuan Tidak 
Mendukung

Kesempatan Tidak 
Mendukung

Sulit ditemui. Sama sekali tidak 
mempunyai 
penghasilan.

Kualitas colateral 
menurun nilainya, 
colateral sudah 
dipindahtangankan, 
colateral milik orang 
lain.

Selalu mengingkari 
janji.

Usahanya tidak 
berjalan sama sekali.

Usaha sejenis sudah 
jenuh, banyak 
pesaing, prospek 



rendah.
Berusaha mengelabui 
bank dengan data fiktif 
dan tidak benar.

Pengalaman usaha 
rendah, tidak dapat 
mengatasi 
permasalahan 
usahanya.

Perubahan iklim 
usaha.

Selalu menentang dan 
bikin ulah.

Telah berhenti bekerja, 
kehidupan sehari-hari 
ditutup dengan hutang 
disana-sini.

Tidak ada tenaga 
terampil yang 
menunjang atau 
menggantikan.

Kualitas cashflow yang 
buruk.
Mempunyai kredit di 
lembaga lain dan tidak 
beres.

Sumber: Lembaga Konsultan Perbarindo Jawa Timur, 2005

Berdasarkan analisis tiga kunci keberhasilan tersebut, perusahaan dapat 

memutuskan  langkah  atau  managerial  action yang  diambil  untuk 

penyelesaian kredit bermasalah. 

2.7 Indikator  Kesehatan  BPR  serta  kaitannya  dengan  Pengelolaan 

Likuiditas dan Kredit Di BPR

Dengan  mengacu  pada  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia 

Nomor  30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank Umum dan BPR dalam Pandia dkk (2005), maka 

penilaian  kesehatan  BPR  pada  dasarnya  menggunakan  pendekatan 

kualitatif  atas  berbagai  aspek  yang  berpengaruh  terhadap kondisi  dan 

perkembangan  suatu  bank.  Pendekatan  kualitatif  tersebut  dilakukan 

terhadap  faktor-faktor  Permodalan  (Capital),  Kualitas  Aktiva  Produktif 

(Assets  Quality),  Manajemen  (Management),  Rentabilitas  (Earning 

Power)  dan  Likuiditas  (Liquidity)  yang  selanjutnya  disingkat  menjadi 

CAMEL.

Bila  ditelaah  secara  lebih  mendalam  lagi,  maka  dalam  tiap  faktor 

tersebut  memiliki  indikator-indikator,  seperti:  Capital  Adequacy  Ratio 

(CAR),  Rasio  Kualitas  Aktiva  Produktif  (KAP),  Rasio  Penyisihan 



Penghapusan  Aktiva  Produktif  (PPAP),  Return  on Asset  (ROA),  Rasio 

Biaya Operaional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Cash Ratio 

(CR), dan Loan to Deposit Ratio (LDR). Sementara untuk mengukur kredit 

digunakan Non Performing Loan (NPL).

Dari  kedelapan  indikator  tersebut,  indikator  yang  digunakan  untuk 

mengukur  pengelolaan  likuiditas  dan  kredit  diantaranya  adalah   Cash 

Ratio (CR)  untuk  pengelolaan  likuiditas,  Non  Performing  Loan  (NPL) 

untuk  pengelolaan  kredit  serta  Loan  to  Deposit  Ratio  (LDR)  untuk 

pengelolaan likuiditas dan kredit.  Secara rinci,  ketiga indikator  tersebut 

akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Cash Ratio (CR)

Untuk  mengukur  kemampuan  bank  dalam  membayar  kembali  simpanan 

nasabah  pada  saat  ditarik  dengan   menggunakan   alat-  alat  likuid  yang 

dimilikinya (Abdullah,2003)

Cash Ratio   =                         Alat likuid                       x   100%

      Kewajiban yang harus segera dibayar

b. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Menyatakan  seberapa  jauh  kemampuan  bank  dalam  membayar  kembali 

penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang 

diberikan sebagai sumber likuiditasnya.  Rasio antara seluruh jumlah kredit 

yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Semakin tinggi 

rasio tersebut, maka makin rendah likuiditas bank tersebut.

LDR =      Jumlah kredit yang diberikan         x 100%......(BI)

     Total dana Pihak Ketiga + KLBI + Modal Inti

c. Non Performing Loan (NPL)

Non Performing Loan (NPL) adalah kredit  yang masuk ke dalam kategori 



kredit Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet berdasarkan kriteria yang sudah 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Status NPL pada prinsipnya didasarkan pada 

ketepatan waktu bagi nasabah untuk membayarkan kewajiban, baik berupa 

pembayaran bunga maupun pengembalian pokok pinjaman. 

Proses  pemberian  dan  pengelolaan  kredit  yang  baik  diharapkan  dapat 

menekan  NPL  sekecil  mungkin.  Dengan  kata  lain,  tingginya  NPL sangat 

dipengaruhi  oleh  kemampuan  BPR  dalam  menjalankan  proses  pemberian 

kredit dengan baik maupun dalam hal pengelolaan kredit, termasuk tindakan 

pemantauan (monitoring) setelah kredit disalurkan dan tindakan pengendalian 

bila terdapat indikasi penyimpangan kredit maupun indikasi gagal bayar.

NPL (Non Performing Loan) atau sering juga disebut dengan kredit 

macet, diperoleh dari:

NPL = Kredit kurang lancar + diragukan +macet   x 100%......(BI)

                                        Total kredit

Pengklasifikasian kredit kurang lancar, diragukan dan macet dapat 

dilihat dalam tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 : Pengklasifikasian kredit menurut SK Direksi BI Mei 
1993, 26/22/KEP/DIR

Keterangan Lancar
Kurang 
Lancar

Meragukan Macet

Angsuran 

kurang dari 

bulanan

< 1 bulan 1-2 bulan

Menunggak 

lebih buruk dari 

ketentuan 

kurang lancar 

tetapi dapat 

dicover dengan 

agunan yang 

minimal 75% 

dari nilai kredit 

Tidak 

termasuk 

klasifikasi 

diragukan 

atau 

klasifikasi 

diragukan 

dengan 

tunggakan 



atau kredit tidak 

dapat dicover 

tetapi agunan 

bernilai 100% 

dari nilai kredit.

lebih dari 

21 bulan.

Angsuran 

bulanan atau 

triwulan

≤ 3 bulan 3-6 bulan

Angsuran > tiap 

bulan 
≤ 6 bulan 6-12 bulan

Sumber: Perbarindo,2007

2.8 Penelitian Terkait

Beberapa penelitian yang mengkaji  mengenai disaster management 

adalah sebagai berikut:

Pertama, Solikhah (2008) menelti mengenai Strategi Penetapan Biaya 

Produk  Berbasis  Disasters  Management  Accounting Pasca  Bencana 

Lumpur. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa strategi penetapan biaya 

produk  akan  dapat  mempengaruhi  jumlah  realisasi  kredit  yang  baru 

sehingga  diharapkan  dapat  mengcover  arus  angsuran  yang  menurun 

akibat dampak bencana. Penelitian ini hanya memfokuskan pada strategi 

biaya produk yang mempengaruhi aktivitas kredit. Oleh karena itu, peneliti 

berusaha untuk menggali lebih dalam lagi yakni tidak hanya meneliti satu 

srategi, namun menemukan strategi-strategi apa yang diambil oleh BPR 

di  tempat penelitian yang berpengaruh terhadap aktivitas likuiditas dan 

kredit.



Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nagarajan (2001) dengan judul 

Disaster  Management  for  Microfinance  Institutions  in  Mozambique: 

Reflecting  on  Lessons  Learnt  for  Future  Directions.  Penelitian  ini 

menyebutkan  bahwa  disaster  manajemen  memerlukan  komitmen  dan 

perencanaan  saksama  dari  semua  pihak  (baik  microfinance  dan  semua 

stakeholders). Strategi yang dilakukan antara lain dengan melakukan portofolio, 

cash flow dan kerjasama yang baik dengan para stakeholder serta adannya peran 

kelembagaan  yang  mendukung  keberhasilan  disaster  management.  Strategi 

tersebut  tentunya  disesuaikan  di  kondisi  Mozambique pada  waktu  itu  yang 

tentunya akan berbeda dengan kondisi di Indonesia. Kekhususan dari penelitian 

ini  ialah tempat  penelitian yang  ada di  Indonesia dan kasus  bencananya  yang 

bukan murni 100 persen terjadi karena faktor alam.

2.9 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini  dilakukan di  BPR yang terkena dampak bencana dengan 

menganalisis  penerapan  konsep  disaster  management pada  strategi 

pengelolaan  likuiditas  dan  kredit  di  BPR  Kudamas  Sentosa.  Langkah 

berikutnya  adalah  menganalisis  apakah  strategi  pengelolaan  likuiditas 

dan  kredit  yang  telah  dilakukan  mampu  menjaga  eksistensi  BPR 

Kudamas Sentosa dengan menggunakan indikator  Cash Ratio (CR) dan 

Loan to Deposit Ratio (LDR) serta menggunakan  Non Performing Loan 

(NPL) dan  Loan  to  Deposit  Ratio (LDR)  untuk  mengukur  pengelolaan 

kredit.  Tahap terakhir  adalah memberikan alternatif  strategi yang dapat 

diterapkan  oleh  BPR  Kudamas  Sentosa.  Berikut  disajikan  kerangka 

pemikiran dalam bentuk skema untuk memperjelas pemahaman.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian  ini  secara  spesifik  akan  membahas  mengenai  strategi 

pengelolaan  likuiditas  dan  kredit  yang  dilakukan  BPR  di  daerah  yang 

terkena  dampak  bencana  dalam  kerangka  disaster  management. 

Sehingga pembahasannya akan lebih diarahkan pada pengamatan yang 

akan dilakukan secara mendetail mengenai strategi pengelolaan likuiditas 

dan  kredit  yang  dilakukan  oleh  PT.  BPR  Kudamas  Sentosa  setelah 

terjadinya peristiwa Lumpur Lapindo. 

Sehingga  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  untuk  menjawab 

rumusan  masalah  yang  pertama,  yaitu  bagaimana  penerapan  konsep 

disaster  management pada strategi  pengelolaan likuiditas dan kredit  di 

BPR Kudamas Sentosa, digunakan pendekatan analisis deskriptif secara 

kualitatif.  Penelitian  dengan pendekatan ini  merupakan penelitian  yang 

rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan 

cukup mendalam (Umar,2007). 

Sementara  untuk  menjawab  rumusan  masalah  yang  kedua  yaitu 

apakah strategi pengelolaan likuiditas dan kredit yang dilakukan mampu 

menjaga eksistensi BPR Kudamas Sentosa, digunakan pendekatan time 

series  analysis dengan  rasio  keuangan.  Sedangkan  rumusan  masalah 

yang  ketiga  akan  dijawab  dengan  menggunakan  pendekatan  analisis 

deskriptif secara kualitatif dengan analisis SWOT.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Beberapa lingkup penelitian yang akan secara khusus dibahas di dalam 

penelitian ini diantaranya:



a. Pengamatan lingkungan bank yang mencakup internal dan eksternal

b. Strategi pengelolaan likuiditas dan kredit pasca bencana

c. Analisis strategi serta alternatif strategi yang dapat diterapkan di PT 

BPR Kudamas Sentosa.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian  ini  dilakukan  di  PT  Bank  Perkreditan  Rakyat  Kudamas 

Sentosa yang berlokasi di Jalan Raya Porong Nomor 164, desa Gedang, 

Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur. Terdapat 

beberapa hal yang mendorong peneliti untuk memilih tempat ini, hal-hal 

tersebut antara lain: Pertama, PT BPR Kudamas Sentosa berada di lokasi 

yang rawan bahaya dan terkena imbas dari bencana Lumpur Lapindo. 

Kedua, meskipun BPR-BPR lain telah direlokasi ketempat lain, tetapi PT. 

BPR Kudamas Sentosa tetap menempati  lokasi  mula-mulanya.  Ketiga, 

terhitung  hampir  tiga  tahun  sudah  sejak  peristiwa  semburan  Lumpur 

panas  Lapindo,  tetapi  PT.  BPR  Kudamas  Sentosa  dapat  tetap 

menjalankan kegiatan operasionalnya. 

Sementara  waktu  atau  periode  penelitian  dilakukan  mulai  bulan 

Januari 2007 sampai dengan bulan Juni 2009 atau pada pasca-bencana 

terjadinya luapan Lumpur Panas Lapindo.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  secara  terperinci 

bagaimana para partisipan memahami dan memaknai hal-hal yang terjadi 

pada diri mereka. Untuk itu dibutuhkan sarana pengumpulan data yang 

luwes. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian 

ini yakni  dengan wawancara semi-terstruktur dan pengumpulan laporan. 

Untuk  lebih  detailnya,  teknik-teknik  tersebut  akan  diuraikan  pada 



pembahasan berikut ini:

3.4.1 Wawancara Semi-Terstruktur

Pada  wawancara  semi-terstruktur,  peneliti  merancang  serangkaian 

pertanyaan  yang  disusun  dalam  suatu  daftar  wawancara,  akan  tetapi 

daftar  tersebut  digunakan  untuk  menuntun  dan  bukan  untuk  mendikte 

wawancara  tersebut.  Dengan  demikian,  (Smith,2006)  menyebutkan 

bahwa:

- Ada upaya untuk membangun hubungan dengan responden

- Urutan pertanyaan tidak terlalu penting sifatnya.

- Pewawancara  lebih  bebas  untuk  meneliti  wilayah-wilayah  menarik 

yang muncul.

Dalam  hal  ini,  responden  bisa  dipandang  sebagai  ahli  eksperiensial 

mengenai  pokok  bahasannya  dan  dengan  demikian  harus  diberikan 

kesempatan  maksimum  untuk  menentukan  kisah  mereka  sendiri. 

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah direktur utama PT BPR 

Kudamas  Sentosa,  Bapak  Paul  Alexander  Matuli.  Alasannya  karena 

hanya  direktur  yang  paling  mengetahui  secara  mendalam  mengenai 

strategi pengelolaan likuiditas dan kredit di BPR tersebut

3.4.2 Pengumpulan Laporan

Pada teknik ini, peneliti akan mengumpulkan data menggunakan laporan-

laporan  keuangan  yang  diperlukan  seperti  CR,  NPL  dan  LDR. 

Pengumpulan  laporan  ini  dilakukan  untuk  membantu  peneliti  dalam 

menginterpretasikan hasil yang diperoleh.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Data Kualitatif

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, digunakan analisis data 



kualitatif. Analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung 

dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan 

Huberman  dalam  Sugiyono  (2007)  mengemukakan  bahwa  ”aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. 

Aktivitas dalam analisis data terdiri dari beberapa hal, yaitu:

a. Data Reduction

Mereduksi  data  berarti  merangkum,  memilih  hal-hal  yang  pokok, 

memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting  serta  dicari  tema  dan 

polanya.  Pada  penelitian  ini,  reduksi  data  dilakukan  dengan 

memfokuskan pada kondisi internal dan external yang terkait dengan 

BPR serta strategi  pengelolaan likuiditas dan kredit  yang dilakukan 

oleh BPR Kudamas Sentosa pasca bencana Lumpur Lapindo.

b. Data Display

Setelah mereduksi, maka langkah berikutnya yang dilakukan adalah 

mendisplay  data.  Maksudnya  ialah  penyajian  data  yang  dapat 

dilakukan  dalam  bentuk  uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antar 

kategori,  flowchart,  dan  sejenisnya.  Miles  dan  Huberman  dalam 

Sugiyono  (2007)  mengungkapkan  bahwa  yang  paling  sering 

digunakan  untuk  menyajikan data dalam penelitian  kualitatif  adalah 

dengan teks yang bersifat naratif.

c. Conclusion Drawing

Langkah  terakhir  menurut  Miles  dan  Huberman  dalam  Sugiyono 

(2007)  adalah  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-



bukti  yang  valid  dan  konsisten  saat  peneliti  kembali  ke  lapangan 

mengumpulkan  data,  maka  kesimpulan  yang  dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.5.2 Teknik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data yang diperoleh dengan metode wawancara, 

dilakukan dengan triangulasi. Moleong (2008) mendefinisikannya sebagai 

teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  yang  memanfaatkan  penggunaan 

sumber,  metode,  penyidik  dan  teori.  Dalam  penelitian  ini  digunakan 

metode triangulasi yaitu: Triangulasi Teori

Triangulasi teori atau dinamakan penjelasan banding oleh Patton dalam 

Moleong, 2008. Dalam hal ini, pembahasan mengenai data strategi yang 

diperoleh dari  hasil  wawancara  akan di  bandingkan dengan teori  yang 

ada.  Teori-teori  tersebut  akan  memperkuat  keabsahan  data  hasil 

wawancara.

3.5.3 Analisis Rasio Keuangan

Untuk  menjawab  rumusan  masalah  yang  kedua,  motode  analisis 

yang digunakan adalah analisis rasio keuangan dengan pendekatan time 

series  analysis.  Analisis  rasio  keuangan  merupakan  teknik  untuk 

mengetahui  secara  cepat  kinerja  keuangan  perusahaan.  Tujuannya 

adalah dapat mengevaluasi kondisi yang terjadi saat ini (Rangkuti,2005).

Analisis  ini  berguna bagi  manajer  dalam membantu menganalisis, 

mengendalikan  dan  memperbaiki  operasi  perusahaan.  Melihat  hal 

tersebut, maka analisis rasio keuangan juga dipakai sebagai alat untuk 

mengukur kinerja dari strategi yang telah diterapkan.

Jenis rasio keuangan yang dipakai antara lain adalah: 

a. Cash Ratio (CR)



Cash ratio adalah rasio antara alat likuid dengan kewajiban yang harus segera 

dibayar.

Cash Ratio   =                     Alat likuid                       x   100%

      Kewajiban yang harus segera dibayar

Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin besar pula kemampuan bank 

dalam  membayar  kembali  simpanan  nasabah  pada  saat  ditarik  dengan 

menggunakan alat-alat likuid yang dimilikinya.

b. Non Performing Loan (NPL)

NPL (Non Performing Loan) menunjukkan seberapa besar kredit 

macet yang sedang dialami bank.

NPL = Kredit kurang lancar + diragukan +macet   x 100%

                                        Total kredit

Semakin besar nilai NPL, maka semakin besar pula kredit macet yang 

sedang dialami suatu bank.

c. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan to Deposit Ratio  (LDR) adalah rasio  antara seluruh jumlah kredit 

yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. 

LDR =      Jumlah kredit yang diberikan         x 100%

     Total dana Pihak Ketiga + KLBI + Modal Inti

Semakin tinggi rasio, maka makin rendah likuiditas bank tersebut.

3.5.4 Analisis Strength Weaknesses Opportunities Threats (SWOT)

Untuk  menjawab rumusan masalah yang  ketiga,  motode analisis  yang 

digunakan  adalah  analisis  SWOT.  Analisis  ini  digunakan  untuk 

menemukan alternatif strategi yang dapat diterapkan oleh BPR Kudamas 



Sentosa.  Terdapat  delapan  tahap  bagaimana  penentuan  strategi 

dibangun melalui Matriks SWOT, yaitu: (Rangkuti,2005)

a. Buat daftar peluang eksternal perusahaan.

b. Buat daftar ancaman eksternal perusahaan.

c. Buat daftar kekuatan kunci internal perusahaan.

d. Buat daftar kelemahan kunci internal perusahaan.

e. Cocokkan kekuatan-kekuatan internal dan peluang-peluang eksternal 

dan catat hasilnya dalam sel strategi SO (Strengths Opportunities).

f. Cocokkan  kelemahan-kelemahan  internal  dan  peluang-peluang 

eksternal  dan  catat  hasilnya  dalam  sel  strategi  WO (Weaknesses 

Opportunities).

g. Cocokkan  kekuatan-kekuatan  internal  dan  ancaman-ancaman 

eksternal  dan  catat  hasilnya  dalam  sel  strategi  ST  (Strengths 

Threats).

h. Cocokkan  kelemahan-kelemahan  internal  dan  ancaman-ancaman 

eksternal  dan  catat  hasilnya  dalam  sel  strategi  WT  (Weaknesses 

Threats).

BAB IV

GAMBARAN UMUM MENGENAI PT BPR KUDAMAS SENTOSA SERTA 

ANALISIS STRATEGI  PENGELOLAAN LIKUIDITAS DAN KREDIT DALAM 

KERANGKA DISASTER MANAGEMENT



Strategi  yang  dijalankan  oleh  suatu  perusahaan  (termasuk  juga  bank), 

tidak terlepas dari kondisi internal dan eksternal yang terkait dengan eksistensi 

bank tersebut. Oleh karena itu, bab ini sengaja didesain untuk menjawab tujuan 

masalah  yang  pertama,  yaitu  menganalisis  penerapan  konsep  disaster 

management pada strategi  pengelolaan likuiditas dan kredit  di  BPR Kudamas 

Sentosa.

4.1 Tinjauan Umum PT.BPR Kudamas Sentosa Porong-Sidoarjo

Pemberlakuan  Paket  Kebijakan  Pemerintah pada tahun 1988 telah 

membuka  kesempatan  bagi  investor  untuk  mendirikan  sebuah  bank; 

khususnya  Bank  Perkreditan  Rakyat  atau  biasa  disebut  dengan  BPR. 

Namun kegiatan operasi BPR hanya terbatas untuk melayani usaha kecil 

di wilayah pinggiran perkotaan dan di wilayah kecamatan atau pedesaan. 

Keterbatasan tersebut ditunjukkan dengan persyaratan permodalan yang 

pada waktu itu hanya sebesar minimal Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta 

Rupiah). Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kudamas Sentosa 

merupakan badan usaha yang lahir  dengan didasari adanya PAKTO ’88 

tersebut.

4.1.1 Kondisi PT BPR Kudamas Sentosa (Sebelum dan Pasca Bencana)

PT BPR Kudamas Sentosa merupakan BPR yang pertama didirikan di 

wilayah kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Perusahaan ini didirikan 

berdasarkan Akta nomor 31, tanggal 05 Desember 1988 dengan nama PT 

Bank Pasar ”Kudamas Sentosa”. Namun pada tanggal 14 Desember 1989, 

nama  tersebut  diubah  menjadi  Perseroan  Terbatas  Bank  Perkreditan 

Rakyat  Kudamas  Sentosa  yang  selanjutnya  disingkat  dengan  nama PT 

BPR Kudamas Sentosa.
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Sesuai  dengan  Anggaran  Dasar  Perusahaan,  Maksud  dan  Tujuan 

Utama Pendirian Perusahaan adalah bergerak di bidang Perbankan. Letak 

perusahaan ini sangat strategis karena berada di jalur utama penghubung 

antara Sidoarjo ke Pasuruan, Malang dan sekitarnya.

Sebelum  terjadinya  bencana  Lumpur  Porong,  kita  akan  dapat 

menjumpai beberapa BPR yang berdiri di sepanjang jalan Raya Porong-

Sidoarjo.  Namun setelah terjadinya  bencana lumpur,  BPR-BPR tersebut 

telah direlokasi ke tempat lain. Kini hanya ada dua (2) BPR yang masih 

beroperasi  di  jalan  Raya Porong dan diantara  kedua BPR tersebut,  PT 

BPR Kudamas berlokasi paling berdekatan dengan Lumpur. 

Jumlah  kantor  yang  dimiliki  oleh  PT  BPR Kudamas  Sentosa  pada 

tahun 2007 ada 2 (dua), yakni kantor pusat dan kantor kas dengan lokasi 

masing-masing:

a. Kantor  pusat  :  berlokasi  di  Jalan Raya Nomor 164,  Desa Gedang, 

Kecamatan  Porong,  Kabupaten  Sidoarjo,  Provinsi  Jawa  Timur 

(61274).

b. Kantor  kas :  berlokasi  di  kompleks Ruko Jati  Kepuh Indah,  Blok B 

Nomor 2, Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo (61271).

Sebelum  terjadi  bencana  lumpur  Lapindo  di  Porong,  PT  BPR 

Kudamas Sentosa hanya berlokasi di kantor pusat saja. Namun semenjak 

lumpur  menggenangi  kawasan  Porong  dan  sekitarnya,  pihak  bank 

memutuskan untuk memiliki satu kantor kas yang wilayahnya lebih aman 

daripada  di  sekitar  kantor  pusat.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari 

terjadinya gangguan operasional yang disebabkan karena bencana lumpur 

Lapindo.  Tindakan  ini  sesuai  dengan  Disaster  Risk  Management 

Strategies of Microfinance Institutions tahap reduction yang terdapat pada 

Pantoja,  2002  yakni  merelokasi  tempat/  fasilitas  yang  rentan  terhadap 



bencana.

Nasabah BPR Kudamas tersebar di daerah Porong dan sekitarnya. 

Dalam  hal  ini  pihak  manajemen  mengelompokkannya  menjadi  dua(2), 

bagian  yakni:  Daerah  Porong  Timur  dan  Daerah  Porong  Barat.  Dari 

portofolio sebenarnya tidak terlalu banyak nasabah yang terkena dampak, 

porsinya adalah sebagai berikut: 

a. Daerah Porong Timur : 20 % terkena dampak langsung

b. Daerah Porong Barat : 40 % terkena dampak tidak langsung

Contoh dari usaha yang terkena dampak tidak langsung ini  adalah: 

BPR Kudamas memiliki nasabah penjual kancing yang berlokasi di Daerah 

Porong Barat.  Tempat  usahanya  tidak terendam lumpur,  namun karena 

banyak pembelinya yang berada di daerah yang terendam lumpur, hasil 

penjualan yang didapat mengalami penurunan. Menurunnya transaksi ini 

membuat  pengusaha  kancing  tersebut  tidak  dapat  menabung  dan 

mengalami kesulitan dalam melakukan pengangsuran kredit.

4.1.2 Produk-Produk Yang Ditawarkan PT BPR Kudamas Sentosa

Kegiatan  suatu  BPR  tidak  dapat  terlepas  dari  aktivitas  tabungan, 

deposito dan pinjaman. Oleh karena itu, suatu bank selalu memiliki produk-

produk yang ditawarkan kepada masyarakat. PT BPR Kudamas Sentosa 

juga memiliki produk yang bervariasi, tentunya yang disesuaikan dengan 

market share yang dituju. Produk-produk tersebut antara lain:

a. Tabungan terdiri dari: Tabungan Umum, Tabungan Prestasi, Tabungan 

Beasiswa dan Tabungan Sentosa

Setiap  jenis  produk  tabungan  memiliki  market  share yang  berbeda. 

Misalnya, tabungan prestasi dan tabungan beasiswa diperuntukkan bagi 



kalangan sekolah-sekolah. Di antara ke-empat jenis tabungan tersebut, 

tabungan yang paling banyak diminati adalah tabungan prestasi.

b. Deposito terdiri dari: Deposito jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan 

dan 12 bulan

Deposito yang paling banyak diminati oleh deposan PT BPR Kudamas 

Sentosa adalah deposito dengan jangka waktu 3 bulan.

c. Kredit  terdiri  dari:  Kredit  Tetap,  Kredit  Angsuran,  Kredit  Pesona 

(Angsuran), Kredit Permata (Tetap & Angsuran), Kredit Pelangi (Tetap & 

Angsuran),  Kredit  Mentari  (Tetap),  Kredit  Pertiwi  (Angsuran),  Kredit 

Perdana (Angsuran) dan Kredit Karyawan.

Pinjaman/kredit  tetap  adalah  pinjaman  dengan  kontrak  yang 

pelunasannya dilakukan pada saat jatuh tempo. Untuk memperjelasnya, 

akan  dijelaskan  melalui  contoh  dari  narasumber  utama,  Dirut  BPR 

Kudamas, yakni Bapak Paul AM:

”Contohnya  saat  kita  meminjam  uang  sebesar  lima  juta  rupiah 
untuk  bisnis  atau  rekening  koran,  setiap  bulan  kita  membayar 
bunganya saja, tetapi pada waktu jatuh temponya kita membayar 
pokok hutang yakni sebesar lima juta rupiah”

Sedangkan pinjaman angsuran adalah pinjaman yang pembayarannya 

dilakukan secara bertahap. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Paul, 

sebagai berikut:

”Setiap bulan kita membayar bunga plus angsuran, sementara pada 
saat  jatuh tempo kita tinggal mengeluarkan uang untuk melunasi 
angsuran terakhir. Contoh angsuran adalah sepeda motor, rumah 
dll”

4.2 Analisis  Strategi  Pengelolaan  Likuiditas  Dalam  Kerangka Disaster 

Management Pada BPR Kudamas Sentosa

Bencana Lumpur Lapindo telah menyebabkan terganggunya aktivitas 

likuiditas  di  PT  BPR  Kudamas  Sentosa.  Direktur  PT  BPR  Kudamas 

Sentosa  menyatakan  bahwa  menurunnya  angsuran  yang  diterima  bank 



telah  mengakibatkan  turunnya  transaksi.  Penurunan  transaksi  ini  yang 

pada  akhirnya  menurunkan  cash  flow.  Sedangkan  di  pihak  lain, 

nasabahpun juga menarik dananya di BPR (meskipun tidak semua). 

Kenyataan  ini  yang  akhirnya  memaksa  bank  untuk  mengambil 

langkah yang dinilai cepat dan tepat untuk menstabilkan kondisi likuiditas 

di  BPRnya.  Beberapa  strategi  yang  akhirnya  dipilih  untuk  menghadapi 

adanya krisis yang disebabkan atas dampak Lumpur ini antara lain:

4.2.1 Strategi Jangka Pendek

Kerangka  disaster  management seharusnya  menjadi  acuan  bagi  BPR 

Kudamas  untuk  mengantisipasi  bencana  yang  terjadi.  Terkait  dengan 

strategi  jangka  pendek,  BPR  Kudamas  Sentosa  telah  menerapkan 

beberapa strategi seperti: strategi manajemen konsultatif, strategi menjaga 

posisi  likuiditas  pada  angka  yang  ”lebih  aman”  dan  strategi  mencari 

sumber-sumber dana alternatif.  Oleh karena itu,  maka dalam bagian ini 

penulis secara khusus hendak menganalisis penerapan strategi likuiditas 

BPR Kudamas dalam kerangka disaster management.

4.2.1.1 Strategi  Manajemen  Konsultatif  Sebagai  Aplikasi  dari  New  Fund 

Approach

Strategi  pertama  yang  diterapkan  adalah  strategi  manajemen 

konsultatif.  Di  dalam  strategi  ini,  BPR  Kudamas  Sentosa  melakukan 

pendekatan  dengan  mendatangi  nasabah-nasabah.  Pendekatan  ini 

dilakukan  untuk  menanyakan  keinginan-keinginan  mereka  dan 

memberikan layanan lebih di dalam kondisi bencana. 

Berikut  hasil  wawancara  yang  diperoleh  dari  sumber  utama yakni 

Dirut  PT  BPR  Kudamas  Sentosa,  Bapak  Paul  AM.  terkait  dengan 

strategi ini:



”Jadi  strategi  pertama  yang  kami  lakukan  adalah  mendatangi 
langsung para nasabah..terutama nasabah-nasabah besar.  Disini 
kita  menanyakan  apa  keinginan  mereka..sebisa  mungkin,  akan 
kami penuhi. Strategi ini bisa disebut sebagai strategi manajemen 
konsultatif..Contoh konkretnya itu saat nasabah enggan menabung 
karena kemacetan lalu  lintas,  untuk menyelesaikan persoalan ini 
maka  pihak  bank  akan  mengantar  tabungan  tersebut  sehingga 
nasabah tidak perlu repot-repot pergi ke bank”.

Strategi  ini  merupakan  strategi  kreatif  yang  sangat  menarik. 

Walaupun  di  sisi  lain  PT  BPR  Kudamas  Sentosa  harus  rela  untuk 

mengeluarkan  biaya  pelayanan  yang  lebih  besar,  namun  ternyata 

keuntungan yang diperoleh sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. 

Dampak positif yang diakibatkan dari adanya strategi ini  adalah aktivitas 

trasaksi dapat terus berjalan, BPRpun dapat menanggulangi kekurangan 

likuiditas dari tabungan yang disetor oleh nasabah. Hal ini menunjukkan 

bahwa BPR telah mengerahkan daya dan upayanya agar masyarakat 

tetap memercayakan uang mereka untuk ditabung.  Dengan demikian, 

strategi ini sama dengan strategi yang diungkapkan Pantoja pada tahap 

preparedness dan mitigation yakni dengan melakukan mobilize savings.

Strategi  menajemen  konsultatif  merupakan  salah  satu  cara  yang 

dilakukan BPR untuk mendapatkan dana. Tidak hanya berhenti sampai 

disini, strategi ini juga telah menciptakan reputasi BPR yang baik bagi 

para  nasabah.  Masyarakat  merasa  diuntungkan  karena  mendapatkan 

konsultasi keuangan gratis dari pihak BPR. Sehingga strategi ini dapat 

dikategorikan  sebagai  strategi  New  Fund  Approach dan  juga  tahap 

response dan  recovery yang ditujukan untuk menghadapi  institutional  

risks (Pantoja,2002).

Oleh karena itu, strategi manajemen konsultatif yang diterapkan BPR 

Kudamas  merupakan  strategi  yang  telah  mencakup  siklus  disaster 

management karena mengandung tahap  preparedness,  mitigation dan 



sekaligus  response dan  recovery serta  merupakan  perwujudan  dari 

strategi New Fund Approach. 

4.2.1.2 Strategi Menjaga Posisi Likuiditas Pada Angka Yang ”Lebih Aman” 

Untuk Menghadapi Financial Management Risks

Strategi  kedua  yang  dilakukan  berkaitan  dengan  likuiditas  bank 

adalah strategi menjaga posisi likuiditas pada angka yang ”lebih aman”. 

Berikut pemaparan dari Bapak Paul A.M:

“Jika  BI  menetapkan  peraturan  tentang  cadangan  wajib  minimal 
3%...maka  kami  akan  menaikkannya  sebesar  5%.  Hal  ini  kami 
lakukan  untuk  menjaga  agar  posisi  likuiditas  bank  terhindar  dari 
terjadinya krisis likuiditas”.

Di dalam kondisi sulit (terkena dampak bencana), maka pihak BPR 

lebih memilih untuk mengamankan likuiditasnya daripada lebih agresif 

mengeluarkan  dana-dana  yang  dimiliki.  Hal  ini  dilakukan  untuk 

menghindari  terjadinya  penarikan  besar-besaran  yang  dilakukan  oleh 

nasabah. Pantoja (2002) menggolongkan tindakan ini sebagai tindakan 

yang  ditujukan  untuk  menangani  risiko  manajemen  keuangan  yang 

dilakukan  pada  tahap  preparedness dan mitigation yakni  dengan 

menyediakan ketersediaaan dana yang cukup.

Nilai  lebih  yang  dihasilkan  dari  strategi  ini  adalah  terjaganya 

kepercayaan masyarakat atau nasabah kepada BPR. Namun disisi lain, 

strategi  ini  mengakibatkan  sebagian  dana   menjadi  idle  funds  (dana 

menganggur,  yang  tidak  menghasilkan  fee atau  bunga)  sehingga 

keuntungan yang didapat BPR tidak maksimal.

Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  BPR selalu  mengalami  conflict  of  

interest (pertentangan  kepentingan)  antara  likuiditas  dan  profitabilitas 

(perolehan keuntungan/laba). Tindakan menjaga likuiditas juga penting, 

namun BPR juga harus memikirkan kegiatan operasional  perusahaan 



yang harus terus dibiayai.  Pembiayaan perusahaan tersebut diperoleh 

dari profitabilitas yang didapat.

Seharusnya  BPR  tidak  perlu  terus-menerus  bersikap  konservatif. 

Bila kepercayaan masyarakat sudah terbangun dan terjaga, maka BPR 

sudah dapat  bersikap lebih agresif  didalam mengalokasikan dananya. 

Namun  pengalokasian  ini  juga  harus  diiringi  dengan  prinsip  kehati-

hatian, misalnya peningkatan selektivitas dan pengawasan kredit.  

Sekali  lagi  dapat  disimpulkan  bahwa  strategi  menjaga  posisi 

likuiditas  pada  angka  yang  lebih  aman  ini  merupakan  strategi  yang 

ditujukan  untuk  menghadapi  risiko  manajemen keuangan  pada  tahap 

preparedness dan mitigation yakni  dengan  melakukan  ketersediaan 

dana yang cukup.

4.2.1.3 Strategi Mencari Sumber-Sumber Dana Alternatif Sebagai Aplikasi 

dari Strategi Represif

Strategi  berikutnya  yang  dilakukan  oleh  BPR  Kudamas  seperti 

diungkapkan oleh Bapak Paul AM adalah sebagai berikut:

”Beberapa hal  yang kami lakukan untuk mencari  sumber-sumber 
dana alternatif  untuk keperluan cadangan likuiditas adalah dengan 
melakukan  pinjaman  baik  ke  Bank  Umum,  pinjaman  dan 
penempatan  ke  BPR lain  dan  melakukan  pinjaman  ke  lembaga 
non-bank”

Strategi  yang  dinamakan  strategi  represif  oleh  Taswan  (2006)  ini 

adalah strategi yang didasarkan pada prinsip pengelolaan dana bank. 

Prinsip  ini  menyatakan  bahwa  kebutuhan  dana  (jangka  pendek  dan 

jangka panjang) hendaknya dipenuhi dari sumber dana jangka pendek 

maupun  jangka  panjang  (Abdullah,2005).  Dengan  demikian  besarnya 

dana  yang  diperoleh  dari  pinjaman  tersebut  tidaklah  sama,  yakni 

disesuaikan dengan kebutuhannya.



Perlu diketahui bahwa salah satu sumber dana yang diterima oleh 

BPR  adalah  berasal  dari  adanya  kebijakan  linkage  program,  dimana 

Bank  Umum  memberikan  bantuan  dana  atau  likuiditas  kepada  BPR 

untuk disalurkan ke sektor UMKM (Bank Indonesia, 2006). Oleh karena 

itu,  adanya  kebijakan  pemberhentian  kebijakan  tersebut  telah 

menyebabkan BPR-BPR di tanah air mengalami kesulitan pendanaan. 

Hal ini tidaklah berdampak besar bagi BPR Kudamas karena besarnya 

sumber dana yang diperoleh dari pinjaman Bank Umum tidaklah terlalu 

besar dibanding dengan pendanaan yang diperoleh dari tabungan dan 

deposito.

Meskipun strategi ini dinamakan strategi pencarian sumber-sumber 

dana  alternatif,  namun  pada  kenyataannya  BPR  telah  menghindari 

ketergantungan yang berlebihan pada dana pinjaman. Dengan demikian 

strategi  ini  masuk  pada  tahap  mitigation yang  ditujukan  untuk 

menghadapi risiko manajemen keuangan.

Berdasarkan  pembahasan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa 

strategi pencarian sumber-sumber dana alternatif  ini  termasuk strategi 

represif pada tahap mitigation.

4.2.2 Strategi Jangka Menengah

Sementara pada strategi jangka menengah PT BPR Kudamas Sentosa 

menerapkan beberapa strategi, seperti: meningkatkan layanan seoptimal 

mungkin,  strategi  suku  bunga  dan  strategi  marketing.  Berikut 

pembahasan  tiap  strategi  serta  analisisnya  berdasarkan  kajian 

terdahulu.

4.2.2.1 Meningkatkan  Layanan  Seoptimal  Mungkin  Sebagai  Aplikasi  dari 



Strategi Preventif

Strategi jangka menengah yang pertama ini  merupakan kelanjutan 

dari strategi manajemen konsultatif yang dilakukan pada strategi jangka 

pendek.  Seperti  diperjelas  dengan  pernyataan  Direktur  Utama  BPR 

Kudamas berikut:

”Contoh dari pelaksanaan strategi ini itu seperti ini.. Nasabah yang 
depositonya  akan  jatuh  tempo  kami  ajak  berbincang-bincang..ini 
dilakukan  sebelum  jatuh  tempo..yang  tujuannya  adalah  untuk 
mengetahui  apakah  nasabah  akan  memperpanjang  deposito  itu 
atau  tidak.  Info  ini  akan  membantu  kami  untuk  menyiapkan 
besarnya  dana  yang  kami  butuhkan  untuk  pembayaran  deposito 
itu..bila deposannya memilih untuk tidak memperpanjangnya”.

Dari  hasil  perbincangan  tersebut,  BPR  dapat  memprediksikan 

kebutuhan dana yang diperlukan di masa mendatang. Adanya kepastian 

yang dimiliki  BPR karena mengetahui secara tepat kapan dan berapa 

jumlah dana yang dibutuhkan/ akan ditarik oleh nasabah penyimpan ini 

merupakan cara mengurangi risiko likuiditas. 

Berkaitan dengan prediksi  kebutuhan dana, maka strategi tersebut 

berguna untuk menolong BPR di dalam membuat perkiraan likuiditas. 

Abdullah  (2003,29)  menyebutkan  bahwa membuat  perkiraan likuiditas 

merupakan  aktivitas  penting  dalam  pengelolaan  dana  bank.  Dimana 

kebutuhan likuiditas sebuah bank mencakup kebutuhan penarikan dana 

oleh  nasabah  penyimpan  serta  kebutuhan  pemberian  kredit  kepada 

nasabah. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi ini  merupakan 

strategi preventif yang berada pada posisi Financial Management Risks 

tahap  preparedness (Pantoja,2002)  yakni  dengan  mengestimasikan 

cash flow yang dibutuhkan. 

4.2.2.2 Strategi Suku Bunga Sebagai Aplikasi dari New Fund Approach



Merupakan  kelanjutan  dari  strategi  yang  pertama.  Maksud  dari 

strategi ini adalah pihak bank memberikan insentif berupa peningkatan 

suku bunga. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Paul A.M. berikut:

”Hal yang dilakukan dalam strategi ini tidak jauh berbeda dengan 
strategi  sebelumnya..disini  kami  mendatangi  nasabah  untuk 
mencari tahu depositonya akan ditarik atau tidak. Setelah itu kami 
akan mencari tahu pula alasannya..bila karena bunga, maka kami 
akan memberikan kenaikan suku bunga. Sebagai contoh: Lho pak, 
di bank itu saya ditawari  bunga segini..maka kami akan memberi 
peningkatan  suku  bunga..  namun  pada  batas  kemampuan  BPR 
tentunya..Tujuan akhirnya supaya nasabah itu tetap menempatkan 
depositonya di BPR ini”

Bila dilihat, nampaknya strategi ini sangat menguntungkan nasabah 

dan merugikan BPR. Namun pada kenyataannya BPR Kudamas dapat 

melakukan  hal  tersebut.  Untuk  lebih  detailnya,  dapat  dilihat  dari 

pernyataan Bapak Paul A.M. dalam Surabaya Post (2008):

“Saat  ini  banyak bank umum memasang bunga deposito di  atas 
12%.  Padahal  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  hanya 
menjamin  yang  tidak  lebih  dari  10%.  Beda  dengan  BPR  yang 
dijamin LPS hingga bunga 13%, ketika mereka menetapkan bunga 
sebesar itu maka masih tetap dalam jaminan”.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa BPR Kudamas dapat 

menaikkan  tingkat  suku  bunga  karena  jaminan  yang  diberikan  LPS 

kepada BPR lebih besar daripada ke Bank Umum, namun tetap di dalam 

batasan penjaminan LPS. Strategi ini merupakan salah satu cara yang 

dilakukan  BPR  di  dalam  menarik  dana-dana  baru  dari  masyarakat. 

Sehingga  strategi  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  strategi  New Fund 

Approach.

Selain meningkatkan tingkat suku bunga, BPR Kudamas juga dapat 

memberikan informasi kepada nasabah tentang batasan jaminan LPS 

kepada  Bank  Umum.  Informasi  tersebut  diharapkan  dapat  membuat 

nasabah  tidak  hanya  memikirkan  keuntungan  saja  tetapi  juga  faktor 

keamanan.  Dengan  demikian  masyarakat  akan  lebih  memilih  untuk 



menempatkan  dananya  di  BPR Kudamas.  Strategi  peningkatan  suku 

bunga  ini  juga  sesuai  dengan  strategi  dalam  menghadapi  Financial  

management  Risks yang  berada  pada  tahap  response  and  recovery 

(Pantoja,2002)

Dapat  disimpulkan bahwa strategi suku bunga merupakan strategi 

New Fund Approach pada tahap response and recovery.

4.2.2.3 Strategi Marketing Sebagai Aplikasi Strategi Assets Sale Ability

Maksud  dari  strategi  ini  adalah  dengan  mengintensifkan  kegiatan 

marketing.  Pihak  BPR telah  menetapkan  target  ekspansi.  Selama ini 

direktur  ikut  terjun langsung ke lapangan dan melakukan lobi  dengan 

pihak-pihak  terkait.  Strategi  yang  dipilih  untuk  untuk  meningkatkan 

kemampuan  bank  di  dalam  memasarkan  produknya  ini  dapat 

dikategorikan  pada  strategi  Assets  Sale  Ability. Dilihat  dari  proses 

penanganannya, maka strategi marketing dapat dimasukkan pada tahap 

response. 

4.3.2.4 Kesimpulan Atas Keseluruhan Strategi Likuiditas Dalam Kerangka 

Disaster Management

Pada seluruh strategi  jangka  pendek dan jangka menengah  yang 

dilakukan,  secara  umum  BPR  Kudamas  Sentosa  telah  melakukan 

seluruh  tahap  pada  siklus  disaster  management yang  meliputi 

preparedness,  reduction/ mitigation,  response dan  recovery. Bila dilihat 

secara cermat, pada satu strategi ternyata sudah mencakup lebih dari 

satu tahap namun tidak dilakukan secara berurutan. 

Ketidakberurutan  tahap  tersebut  dilakukan  karena  BPR  Kudamas 

menyesuaikan  kondisi  yang  terjadi  baik  internal  maupun  eksternal 

perusahaan.  Pelaksanaan  strategi-strategi  tersebut  juga  dilakukan 



secara  berkesinambungan,  sehingga  bila  dilakukan  secara  tidak 

berurutanpun juga tidak menimbulkan terjadinya kerugian. 

Selain  hal  tersebut,  BPR  Kudamas  Sentosa  lebih  banyak 

menfokuskan  strategi  pada  tahap  preparedness.  BPR  memilih  untuk 

melakukan berbagai strategi persiapan mengingat bencana yang belum 

juga usai. Bila dibandingkan dengan strategi dari Pantoja (2002), maka 

strategi  likuiditas  yang  masih  belum  dilakukan  oleh  BPR  Kudamas 

adalah  memonitor  kualitas  portofolio.  Aktifitas  ini  merupakan  salah 

aktifitas  penting  yang  seharusnya  tidak  dilupakan  oleh  BPR.  Monitor 

atas kualitas portofolio yang dilakukan secara berkala akan berdampak 

pada peningkatan pendapatan dari  aset  yang dimiliki.  Peningkatan ini 

yang pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas BPR.

Sementara bila dilihat  dari Mathison (2003),  maka hal yang belum 

dilakukan  oleh  BPR  Kudamas  Sentosa  adalah  melakukan  kolaborasi 

antara  BPR  dengan  lembaga  independen  yang  khusus  menangani 

bencana.  Hal  ini  tidak  dilakukan  karena  di  Indonesia  penanganan 

bencana, secara khusus untuk perbankan, ditangani sepenuhnya oleh 

Bank  Indonesia  dan  Perbarindo.  Namun  tidak  adanya  lembaga 

independen ini akan memperlemah kontrol bagi pemulihan BPR, karena 

Bank Indonesia  tidak hanya berfokus pada pendampingan bank yang 

terkena dampak bencana.

4.3 Strategi  Pengelolaan  Kredit  Dalam Kerangka  Disaster  Management 

Pada BPR Kudamas Sentosa

Selain likuiditas, bagian yang terpenting di dalam sebuah bank adalah 

perkreditan.  Kredit  yang  paling  banyak  dibiayai  oleh  PT BPR Kudamas 

Sentosa adalah kredit modal kerja di sektor perdagangan (80%) dengan 



jangka waktu yang pendek antara 12-24 bulan. 

Adanya bencana lumpur Lapindo telah menyebabkan kecenderungan 

para  borrower dalam  mengangsur  pembayaran  kreditnya  mengalami 

penurunan. Berikut penuturan dari bapak Paul A.M selaku Direktur utama 

BPR Kudamas Sentosa:

”Para  borrower yang  terkena  dampak  langsung tidak  melakukan 
pengangsuran sama sekali, sementara yang terkena dampak tidak 
langsung  melakukan  kenaikan  tunggakan  sebanyak  2–3  kali 
angsuran pada 1 tahun sampai 2 tahun awal terjadinya bencana”

Apabila hal ini  tidak segera ditangani,  maka dapat berpotensi pada 

peningkatan angka gagal  bayar  yang pada akhirnya menyebabkan BPR 

tersebut mengalami kebangkrutan.

Oleh sebab itu, PT BPR Kudamas telah menyusun dan menerapkan 

langkah-langkah pengelolaan kredit yang secara spesifik difokuskan pada 

penanganan masalah bencana. Beberapa strategi tersebut antara lain:

4.3.1 Strategi Kuratif Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah 

Merupakan  Strategi  Resmi  yang  dilakukan  menurut  standard 

perbankan.  Nampaknya strategi  resmi ini  masih dianggap relevan untuk 

diterapkan oleh BPR Kudamas pada pasca terjadinya bencana pada tahap 

Response and Recovery. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:

4.3.1.1 Penjadwalan Ulang atau Rescheduling Kredit

Strategi ini dilakukan oleh BPR Kudamas saat melihat tanda-tanda 

penampakan sebagai berikut: debitor mudah ditemui dan tidak ingkar janji 

(dari  segi  kemauan),  usahanya  bermasalah  bahkan  tidak  memberikan 

penghasilan (dari segi kemampuan), serta rendahnya prospek usaha (dari 

segi kesempatan). Melihat kondisi tersebut dan didasarkan pada analisis 

key  succes  factor,  maka  strategi  penyelesaian  yang  dipilih  oleh  BPR 

adalah  dengan  melakukan  pembinaan  dan  bimbingan  ketat  serta 



perpanjangan atau rescheduling.

Penjadwalan  ulang  disini  meliputi  penjadwalan  dan  pembiayaan 

ulang.  Penjadwalan  ulang  berarti  mengubah  (biasanya  menambah) 

jangka waktu, kadangkala mengurangi angsuran. Sementara pembiayaan 

ulang berarti memberikan kredit baru kepada nasabah yang tidak mampu 

melunasi kredit, umumnya disebabkan oleh permasalahan usaha secara 

nyata.  Menurut  pernyataan  Bapak  Paul  A.M,  pihaknya  memberi 

kelonggaran  kepada  debitor  untuk  menunda  pembayaran  kredit  yang 

telah jatuh tempo. Disini BPR menyusun jadwal angsuran baru yang lebih 

meringankan debitur. Seperti diungkapkan oleh Bapak Paul A.M berikut:

”Yang  kami  lakukan  adalah  menyusun  jadwal  angsuran  baru, 
tentunya yang lebih meringankan debitur seperti memperpanjang 
jangka  waktu  kredit,  memperkecil  jumlah  pembayaran  tiap 
angsuran”

Sedangkan  disisi  jangka  waktu  kredit,  seharusnya  jangka  waktu 

perpanjangan  tanggal  jatuh  tempo  dalam  penjadwalan  kembali  kredit 

tidak boleh terlalu lama. Sebab perpanjangan tanggal jatuh tempo yang 

terlalu  lama  akan  mengurangi  tingkat  keseriusan  penanganan  kasus 

kredit  bermasalah.  Hal  ini  akan  membuat  debitur  merasa  BPR  tidak 

mendesak mereka segera melunasi utangnya.

4.3.1.2 Reconditioning Kredit

Strategi lain  untuk menyelamatkan kredit  yang bermasalah adalah 

dengan  Reconditioning  Kredit.  Strategi  ini  diberlakukan  bila  debitur 

memiliki kemauan dan kesempatan namun tidak mempunyai kemampuan 

untuk  membayarnya.  Biasanya  ini  terjadi  pada  debitur  yang 

kemampuannya tidak mendukung seperti:  debitor  tidak berpenghasilan, 

usahanya sudah tidak berjalan sama sekali serta tidak dapat mengatasi 

permasalahan  usahanya.  Namun disisi  lain  kemauan  dan  kesempatan 



yang dimiliki masih mendukung (analisis key succes factor). 

Oleh karena itu dalam strategi yang kedua ini, pihak BPR mengubah 

sebagian kondisi  (persyaratan) yang semula disepakati  bersama dalam 

Surat Perjanjian Kredit (SPK). Persyaratan yang diubah seperti :

1. Penurunan tingkat suku bunga kredit.

2. Perubahan jangka waktu kredit.

Berikut akan diperjelas melalui pernyataan oleh Bapak Paul A.M:

”Disini  kami  tidak  hanya  menjadwalkan  tapi  juga  mengurangi 
tingkat  suku bunga. Sebagai contoh,  dulu satu tahun 20%, lalu 
kami ubah menjadi 12%”

Strategi  ini  dilakukan  bila  setelah  dilakukannya  Rescheduling Kredit, 

debitor masih melakukan penunggakan pembayaran. 

4.3.1.3 Restrukturisasi atau Restructuring Kredit

Pemahaman tentang strategi ini akan dijelaskan melalui pernyataan 

Bapak Paul A.M berikut:

”Pada  strategi  ini,  kami  mengubah  semua  peryaratan..seperti: 
jangka waktu ditambah, bunga diturunkan, jaminan diganti..intinya 
semua unsur-unsur pinjamannya diganti. 

Melalui  pernyataan  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  restrukturisasi 

merupakan salah satu strategi kredit yang melakukan pengubahan pada 

seluruh persyaratan kredit. Sebagai contohnya akan dilihat pada situasi 

seperti yang diungkapkan oleh Bapak Paul A.M berikut ini:

”Pernah  terjadi  kasus  disini,  debitor  menaruh  jaminan  berupa 
sepeda motor..namun sepeda tersebut akan dijual oleh peminjam 
untuk menutupi beban usaha, lalu apa apa yang menjadi jaminan 
kreditnya?  Bahkan  pernah  juga  seorang  debitor  mendatangi 
kami..pak,saya mau kerja didaerah lain, gimana kalo kredit saya 
diurus oleh ibu saya.. nanti saya yang akan kirim uang kepada ibu 
saya..jadi, kami mengubah seluruh unsur perjanjian kreditnya”.

Dari  contoh  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  debitur  tidak  memiliki 

kesempatan  untuk  melunasi  angsurannya,  sehingga  harus  dipindah-

tangankan pada pihak lain. Situasi-situasi tertentu akan memaksa BPR 



untuk mengambil keputusan melakukan strategi ini. Tentunya keputusan 

ini  harus  didasarkan  pada  estimasi  yang  tepat  sehingga  diharapkan 

dapat mengurangi kegagalan membayar oleh debitor.

4.3.2 Strategi  Personal  Approach Sebagai  Strategi  Pada  Tahap 

Response and Recovery

BPR  Kudamas  Sentosa  menyebut  strategi  ini  sebagai  strategi  tidak 

resmi. Beberapa aktivitas yang terkandung di dalam strategi ini, seperti 

yang diungkapkan oleh Bapak Paul A.M antara lain:

a. Mengunjungi peminjam/debitor

b. Dan  mencarikan  solusi  tanpa  mengubah  apapun  yang  berkaitan 

dengan kreditnya.

Strategi ini merupakan strategi yang dilakukan BPR diluar strategi resmi 

yang dilakukan. Namun BPR Kudamas lebih sering melakukan strategi 

ini terlebih dahulu dibanding melakukan strategi restrukturisasi. Berikut 

disajikan pernyataan Bapak Paul A.M terkait dengan contoh situasi yang 

akhirnya membuat BPR Kudamas mengambil strategi ini. 

”Sebagai contoh ada nasabah yang meminta waktu 3 bulan untuk 
stop dulu dari tanggung-jawabnya yang berkaitan dengan kredit. 
Waktu 3 bulan itu akan dia gunakan untuk mengurus ganti  rugi 
dan  sebagainya.  Maka  pihak  bank  akhirnya  menyetujui 
permohonan ini  dengan surat  pernyataan yang telah disepakati 
oleh kedua belah pihak..perjanjian ini kami namankan perjanjian di 
bawah  tangan.  Pendekatan  ini  kami  lakukan  pada  semua 
peminjam, baik yang terkena bencana maupun tidak. Strategi ini 
kami  rasakan  lebih  efektif  daripada  melakukan  restrukturisasi 
kredit”

Sebuah BPR tentu membutuhkan keberanian untuk melaksanakan ini. 

Beberapa pertimbangan tentu menjadi dasar bagi BPR Kudamas sehingga 

memilih  strategi  ini  untuk  diterapkan.  Pertimbangan  pertama  adalah 

adanya kedekatan antara BPR dan debitor. BPR memberikan monitoring 

melalui kunjungan yang dilakukan. Melalui monitoring inilah, BPR banyak 



memberi masukan kepada debitor. Hal inilah yang akhirnya membangun 

serta menumbuhkan karakter loyalitas debitor kepada BPR.

Melalui  hal  ini,  BPR  kudamas  Sentosa  telah  meminimalkan  risiko 

reputasi  dengan  menyediakan  bantuan  kepada  klien.  Oleh  karena  itu, 

maka  strategi  ini  berada  pada  tahap  response  and  recovery 

(Pantoja,2002).

4.3.3 Strategi Preventif Dengan Meningkatkan Standard Analisis Kredit

Yakni strategi yang dilakukan oleh BPR dengan tujuan agar kredit tidak 

jadi  bermasalah,  yakni  dengan  menggunakan  strategi  Meningkatkan 

Standard Analisis Kredit

Caranya  adalah  dengan  meningkatkan  faktor  risiko.  Faktor  pertama 

yang ditingkatkan adalah character. Beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam  faktor  ini  antara  lain:  Apakah  pemohon  seorang  yang  tulus  dan 

bukan  pembohong; Apakah  orang  tersebut  dapat  memegang  janji  dan 

dapat  diandalkan; Apakah  pelanggan  membayar  kembali  hutangnya  di 

masa lalu; Apakah pemohon seorang pelaku usaha yang bekerja keras; 

dan Apakah pemohon terlibat dalam kegiatan luar misalnya perjudian 

Maka,  terjadinya  bencana  ini  mengharuskan  BPR  Kudamas  untuk 

menambah  hal  yang  harus  diperhatikan.  Bapak  Paul  A.M  memberikan 

contoh kasus yang terjadi di BPR Kudamas Sentosa, berikut pernyataan 

beliau:

”Dulu  sebelum  bencana,  pihak  bank  tidak  mempertimbangkan 
peminjam beristri lebih dari satu. tetapi karena kasus lumpur, hal 
ini menjadi perhatian bagi pihak bank karena urusan warisan jadi 
ruwet.  Pernah  suatu  kali  saya  dengar  ribut-ribut  di  kantor..Ada 
beberapa yang datang dengan istri  pertama yang sah,  tapi  istri 
yang kedua ikut dan terjadi pertengkaran di bank, tujuan mereka 
ya berebut warisan..Saya sudah menyarankan untuk dibagi saja 
warisannya,  istri  keduanya sudah setuju..tapi  istri  pertama tidak 
bersedia”.

Dari  kejadian  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  hal  yang  harus 



ditingkatkan di  dalam faktor  character ialah jumlah istri  dan tentang ahli 

waris. 

Dari sisi conditions (kondisi), peningkatan standard anlisis kredit adalah 

dengan  meningkatkan  skor  risiko  untuk  stock  barang.  Pengusaha  yang 

memiliki  manajemen  stock yang  lebih  baik  memiliki  risiko  yang  lebih 

rendah. Seperti pernyataan Bapak Paul A.M berikut ini:

”Dulu hal ini tidak terlalu diperhatikan oleh kami. Namun saat ini 
bank harus mengejar informasi tentang  stock  barang. Beberapa 
pedagang tidak terlalu terkena dampak karena mempunyai usaha 
ditempat lain. Akhirnya stocknya aman, dia mengembangkannya 
ditempat lain. Usaha yang berlokasi di kawasan Porong dijalankan 
apa  adanya,  faktor  ini  sekarang  menjadi  perhatian.  Bank  akan 
meningkatkan nilai risiko dari analisis kredit”

Dari hal tersebut, terjadinya bencana Lumpur Porong telah membuat 

BPR  Kudamas  mempertimbangkan  satu  faktor  tambahan  dari  sisi 

conditions, yakni kondisi  stock barang. BPR akan sedapat mungkin untuk 

memberikan  penilaian  dan  pemantauan  pada  kondisi  stock barang. 

Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  beberapa 

peningkatan pengawasan yang dilakukan BPR sejak terjadinya bencana 

Lumpur  Lapindo  sehingga  dapat  dikategorikan  sebagai  strategi  tahap 

preparedness. 

4.3.4 Kesimpulan  Atas  Keseluruhan  Strategi  Kredit  Dalam  Kerangka 

Disaster Management

Keseluruhan strategi  kredit  tersebut  mencakup tahap  Response and 

Recovery dan preparedness. Sementara tahap yang terlewati disini adalah 

tahap  mitigation.  Pantoja  memaparkan  beberapa  aktivitas  yang  dapat 

dilakukan pada tahap mitigation seperti: melakukan pembatasan penarikan 

pinjaman, mendiversifikasi portofolio secara geografis dan sektoral, serta 

menawarkan simpanan dan produk asuransi. 



Strategi pembatasan penarikan pinjaman akan memaksa BPR untuk 

lebih  ketat  dalam melakukan persetujuan kredit,  yang diharapkan dapat 

memperkecil  NPL.  Sementara  dalam  hal  diversifikasi,  BPR  telah 

melakukan diversifikasi namun belum melakukannya secara geografis dan 

sektoral. Diversifikasi tersebut diharapkan memperkecil risiko operasional. 

Strategi  menawarkan  simpanan  dan  produk  asuransi  merupakan 

strategi yang dapat dijadikan pilihan untuk diterapkan oleh BPR khususnya 

yang  berada di  daerah sekitar  bencana.  Disini,  BPR Kudamas Sentosa 

masih  belum menerapkannya.  Strategi  ini  dapat  dijadikan  stimulus  bagi 

masyarakat  untuk  menempatkan  kelebihan  dananya  yang  sekaligus 

ditujukan untuk memproteksi dirinya dari dampak bencana.

Sedangkan  pada penerapan strategi  kuratif,  BPR Kudamas Sentosa 

telah  melakukan  serangkaian  langkah  seperti  yang  terdapat  pada 

peraturan  perbankan  yang  sudah  ada  yakni  dengan  Rescheduling,  

Reconditioning dan Restructuring. 

BAB V

ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN LIKUIDITAS DAN KREDIT 

MENGGUNAKAN INDIKATOR RASIO KEUANGAN

Setelah mengetahui implementasi dari strategi pengelolaan likuiditas dan 

pengelolaan  kredit  yang telah  diterapkan,  langkah  selanjutnya  yang  dilakukan 

adalah mengevaluasi apakah strategi tersebut cukup mampu mempertahankan 

bahkan dapat  meningkatkan kesehatan BPR.  Untuk itulah  maka bab ini  akan 

mengevaluasi  penerapan  atas  strategi-strategi  tersebut  dengan  mengukurnya 

menggunakan analisis rasio keuangan.



5.1 Analisis Strategi Pengelolaan Likuiditas dari Laporan Keuangan

Beberapa strategi likuiditas yang diterapkan oleh PT BPR Kudamas 

Sentosa  tentu  ditujukan  untuk  menjaga  dan  bahkan  meningkatkan 

kesehatan BPR di  tengah kondisi  yang  kurang baik  akibat  dari  adanya 

bencana Lumpur Lapindo. Salah satu hal yang tidak dapat dilupakan oleh 

sebuah  perusahaan  atau  bank  adalah  mengevaluasi  strategi.  Evaluasi 

dilakukan  untuk  menilai  apakah  strategi-strategi  yang  telah  diterapkan 

tersebut dapat membuat kondisi  internal bank (kesehatan bank) menjadi 

semakin baik.

Penilaian  terhadap  strategi  likuiditas  akan  dilakukan  dengan 

menggunakan indikator rasio keuangan seperti Cash Ratio (CR) dan Loan 

to  Deposit  Ratio (LDR),  untuk  itu  data  kedua  rasio  tersebut  mutlak 

diperlukan  dalam  pembahasan  ini.  Berikut  disajikan  ringkasan  laporan 

kedua rasio tersebut serta grafiknya.

Tabel 5.1
LAPORAN CR dan LDR

PT BPR KUDAMAS SENTOSA

POSISI TANGGAL CR LDR
31 Maret 2007 13,10% 86,01%
30 Juni 2007 9,51% 89,81%
30 September 2007 10,84% 88,71%
31 Desember 2007 9,09% 81,52%
31 Maret 2008 16,02% 84,44%
30 Juni 2008 10,75% 88,37%
30 September 2008 13,07% 84,20%
31 Desember 2008 10,87% 89,06%
31 Maret 2009 20,51% 63,72%
30 Juni 2009 16,54% 83,52%

Sumber: data publikasi diolah
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Sumber: data diolah

5.1.1 Analisis Strategi Pengelolaan Likuiditas Dilihat Dari Indikator CR

Data rasio keuangan serta dari grafik menunjukkan angka yang cukup 

berfluktuatif.  Selama tahun 2007,  cash ratio berada pada kisaran antara 

9% sampai 13%. Angka terendah dialami pada akhir tahun bulan tersebut 

yakni mencapai 9,09%. Tahun tersebut merupakan tahun pertama sejak 

PT  BPR  Kudamas  Sentosa  mengalami  dampak  dari  terjadinya  lumpur 

Lapindo. Pergerakan yang ditunjukkan oleh angka-angka tersebut tidaklah 

terlalu tajam.

Sementara pada Maret 2008, pihak BPR telah mengalami kenaikan 

angka cash ratio. Namun hal tersebut tidaklah bertahan lama, karena pada 

bulan-bulan berikutnya di tahun 2008, cash ratio kembali berada di kisaran 

10 sampai 13%. Selanjutnya,  terjadi  kenaikan angka  cash ratio di bulan 

Januari  2009  yang  mencapai  2  kali  lipat  daripada  Desember  tahun 

sebelumnya. 

Seluruh  angka  yang  ditunjukkan  dari  laporan  diatas  menunjukkan 

bahwa  cash ratio PT BPR Kudamas selama kurun waktu  2007 sampai 

2009 berada diatas angka minimum yang ditetapkan oleh BI (3%). BPR 

yang  cash  ratio-nya  berada  dibawah  3% akan  mendapat  status 

pengawasan khusus dari Bank Indonesia (PBI No. 11/20/PBI/2009 tentang 

Tindak  Lanjut  Penanganan  Terhadap  BPR  dalam  Status  Pengawasan 

Khusus).

Cash ratio pada PT BPR Kudamas Sentosa menunjukkan angka yang 

relatif tinggi dari ketentuan minimum yang ditetapkan BI. Kondisi ini terkait 

erat  dengan adanya strategi  menjaga posisi  likuiditas pada angka yang 



”lebih aman”. Dalam kondisi bencana, BPR cenderung untuk menghindari 

terjadinya penarikan besar-besaran yang dilakukan oleh nasabah. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan PT BPR Kudamas 

Sentosa dalam membayar  kembali  simpanan nasabah pada saat  ditarik 

dengan  menggunakan  alat-alat  likuid  yang  dimilikinya  sudah  sangat 

memadai.  Likuiditas  yang berada pada posisi  aman ini  juga berdampak 

pada bertahannya kepercayaan nasabah untuk tetap menaruh dananya di 

PT BPR Kudamas Sentosa.

5.1.2 Analisis Strategi Pengelolaan Likuiditas Dilihat Dari Indikator LDR

Data Loan to Deposit Ratio selama periode 2007-2009 menunjukkan 

pergerakan  yang  signifikan.  Menurut  ketentuan  BI,  suatu  BPR 

dikategorikan sehat bila memiliki rasio ideal antara 85% s.d 110%. Pada 

periode Maret 2007 sampai September 2007 rasionya berada di kisaran 

lebih  dari  85%,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  selama  kurun  waktu 

tersebut  keadaan  LDR  BPR  Kudamas  Sentosa  cukup  sehat.  Namun 

ternyata  hal  yang  berbeda  terjadi  di  akhir  tahun  2007,  dimana  LDR 

menunjukkan angka dibawah 85%. 

Sementara di tahun 2008, kondisi BPR yang tidak sehat terjadi pada 

bulan  Maret  dan  September  yakni  berada  di  kisaran  84%.  Kondisi  ini 

menunjukkan  kemampuan  BPR  menyalurkan  kredit  masih  perlu 

ditingkatkan,  karena  dana  yang  menganggur  akan  menjadi  beban  bagi 

BPR.  Penurunan  tajam  terjadi  pada  Maret  2009,  dimana  angka  LDR 

mencapai  level  63,72%. Penurunan tersebut  terjadi  karena menurunnya 

jumlah kredit yang disalurkan bank kepada masyarakat. Namun situasi ini 

tidak bertahan lama karena angka LDR dapat kembali meningkat sampai 

level 83,52% pada bulan Juni 2009. Peningkatan ini menunjukkan bahwa 

BPR dapat  kembali  melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai  lembaga 



intermediasi.

Seperti  yang  diketahui,  bahwa  Loan  to  Deposit  Ratio (LDR) 

merupakan  perbandingan  antara  jumlah  kredit  yang  diberikan  dengan 

jumlah dana yang diperoleh dari  simpanan pihak ketiga dan modal  inti. 

Data pada laporan keuangan menunjukkan bahwa jumlah dana dari tahun 

2007-2009  mengalami  peningkatan.  Pada  Maret  2007  jumlah  dananya 

adalah  sebesar  Rp  8.218.364.000  sementara  pada  Juni  2009  telah 

mencapai Rp 12.693.452.000. 

Salah  satu  penyebab  meningkatnya  dana  tersebut  adalah  karena 

masuknya  aliran  dana  dari  nasabah  bank  yang  kini  telah  direlokasi. 

Nasabah  tersebut  memilih  menempatkan  dananya  di  BPR  Kudamas 

karena  lokasi  yang  lebih  dekat  dengan  tempat  tinggalnya.  Dana  yang 

dimiliki  oleh  nasabah tersebut  berasal  pula dari  adanya  ganti  rugi  yang 

diberikan  oleh  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  hal  inilah  yang  membuat 

jumlah dana BPR Kudamas Sentosa pada tahun 2007 – 2009 mengalami 

peningkatan. 

5.1.3 Kesimpulan Analisis Strategi Pengelolaan Likuiditas dari  Cash Ratio 

dan Loan to Deposit Ratio.

Dari  hasil  pembahasan  sebelumnya,  telah  diketahui  bahwa  BPR 

Kudamas Sentosa berada dalam kondisi likuid selama tahun 2007-2009. 

Namun  kondisi  tersebut  tidak  dimanfaatkan  oleh  BPR  untuk 

mengalokasikan  dananya  dalam  bentuk  pemberian  kredit  secara 

maksimal. Dengan kata lain, meningkatnya jumlah kredit yang disalurkan 

tetap tidak sebanding dengan jumlah dana yang diperoleh.  Apabila berada 

pada kondisi  yang normal,  besarnya kemampuan likuiditas  yang dimiliki 

tentu akan mendorong bank untuk ”gencar” menyalurkan kreditnya kepada 



masyarakat.  Namun kondisi  yang belum pulih  karena bencana yang tak 

kunjung  berakhir  ini  membuat  BPR  Kudamas  Sentosa  bertindak  untuk 

tidak  terlalu  agresif  di  dalam menyalurkan  kreditnya,  meskipun  aktivitas 

penyaluran kredit tetap dilakukan. Hal yang dikhawatirkan oleh BPR adalah 

terjadinya kemacetan kredit karena usaha masyarakat setempat yang tidak 

dapat berjalan dengan optimal.

5.2 Analisis Strategi Pengelolaan Kredit dari Laporan Keuangan

Setelah melakukan pembahasan pada strategi pengelolaan likuiditas, 

maka  langkah  selanjutnya  adalah  melakukan  pembasan  mengenai 

evaluasi terhadap strategi pengelolaan kredit. Penilaian tersebut dilakukan 

dengan menggunakan indikator  rasio keuangan seperti  Loan to Deposit  

Ratio (LDR) dan Non Performing Loan (NPL). Berikut disajikan ringkasan 

laporan kedua rasio tersebut serta grafiknya.

Tabel 5.2
LAPORAN CR dan LDR

PT BPR KUDAMAS SENTOSA

POSISI TANGGAL LDR NPL
31 Maret 2007 86,01% 8,25%
30 Juni 2007 89,81% 12,01%
30 September 2007 88,71% 9,40%
31 Desember 2007 81,52% 6,32%
31 Maret 2008 84,44% 10,29%
30 Juni 2008 88,37% 8,81%
30 September 2008 84,20% 8,85%
31 Desember 2008 89,06% 9,07%
31 Maret 2009 63,72% 6,88%
30 Juni 2009 83,52% 6,92%

Sumber: data publikasi diolah

Gambar 5.2
GRAFIK LDR & NPL
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5.2.1 Analisis Penerapan Strategi Pengelolaan Kredit dari indikator LDR

Berdasarkan  data  keuangan  BPR Kudamas Sentosa,  jumlah  kredit 

yang diberikan dari Maret 2007 sampai Juni 2009 menunjukkan kenaikan 

yang cukup signifikan. Penurunan hanya terjadi pada Maret 2009, namun 

dapat  kembali  meningkat  pada  Juni  2009.  Meskipun  mengalami 

peningkatan,  namun kondisi  bencana yang  belum juga  berakhir  sampai 

saat ini  membuat BPR Kudamas bertindak tidak terlalu agresif  di  dalam 

menyalurkan dananya.Tindakan ini juga tidak berarti bahwa BPR Kudamas 

”hanya menyimpan semua dananya” tanpa menyalurkannya. 

Angka  LDR  yang  berada  pada  level  80%  keatas  tersebut 

menunjukkan bahwa BPR Kudamas Sentosa telah menyalurkan dana yang 

diperoleh dalam bentuk kredit. Hal ini menyatakan bahwa BPR Kudamas 

Sentosa masih dapat melakukan tugasnya sebagai lembaga intermediasi, 

di tengah lingkungan yang terkena bencana.

Dengan  demikian  strategi  Personal  Approach telah  dapat  memikat 

masyarakat untuk mengambil kredit di BPR kudamas Sentosa. 

5.2.2 Analisis Penerapan Strategi Pengelolaan Kredit dari indikator NPL

Rasio NPL selama kurun waktu 2007-2009 menunjukkan angka diatas 

5%. Pada Maret  2007 sampai  September  2007 NPL berada pada level 

antara  8%-12%,  namun  baru  pada  akhir  tahun  2007  angkanya  turun 

menjadi  6,32%.  Kondisi  tersebut  ternyata  tidak  dapat  bertahan  lama, 

karena  pada  awal  sampai  tahun  2008  NPL  kembali  berada  pada  level 

antara 8%-10%. 

Keadaan  mulai  membaik  sejak  BPR  Kudamas  Sentosa  memasuki 

tahun ketiga bencana Lumpur Lapindo. Di tahun 2009 ini, angka NPL pada 

data  triwulanan  Maret  dan  Juni  menunjukkan  nilai  yang  cukup  konstan 



yakni berada pada kisaran 6%.

Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  BPR  Kudamas  Sentosa 

memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  bagi  keberhasilan  strategi-strategi 

pengelolaan  kredit  yang  telah  dilakukan  seperti  strategi  Kuratif,  strategi 

Personal Approach serta strategi Preventif.

5.2.3 Kesimpulan Analisis Strategi Pengelolaan Kredit dari Loan to Deposit  

Ratio dan Non Performing Ratio

Hasil  analisis  strategi  dengan  menggunakan  indikator  rasio  keuangan 

menunjukkan  bahwa  angka-angka  Loan  to  Deposit  Ratio  dan  Non 

Performing Loan masih berada di  luar batas rasio ideal bank Indonesia. 

Bila penilaiannya disama-ratakan dengan seluruh bank di Indonesia yang 

berada  dalam  keadaan  stabil,  maka  BPR  Kudamas  Sentosa  dapat 

dikategorikan  kedalam  BPR  yang  tidak  terlalu  sehat.  Namun  karena 

kondisi  di  BPR Kudamas Sentosa yang berbeda dengan bank-bank lain 

dikawasan  yang  aman,  penilaian  atas  BPR  ini  harus  dilakukan  secara 

berbeda  pula.  Nilai  LDR  yang  masih  belum  stabil  di  dalam  mencapai 

standart  BI  ini  mengindikasikan  bahwa  BPR memilih  untuk  tidak  terlalu 

agresif didalam menyalurkan kreditnya. Hal ini dilakukan agar angka NPL 

yang meningkat drastis sejak terjadinya bencana, dapat berangsur-angsur 

ditekan.  Data  NPL selama kurun waktu  2007-2009 menunjukkan  angka 

yang  berfluktuatif,  namun  menunjukkan  penurunan  di  tahun  2009. 

Walaupun masih berada di atas batas minimum BI, namun penurunan NPL 

ini  menunjukkan  bahwa  strategi  disaster  management yang  diterapkan 

ternyata dapat memperbaiki kondisi kesehatan BPR.

BAB VI



ALTERNATIF STRATEGI PENGELOLAAN YANG SESUAI UNTUK 

DITERAPKAN  PADA BPR KUDAMAS SENTOSA

Setelah  mengevaluasi  strategi,  pembahasan  akan  dilanjutkan  dengan 

melakukan  analisis  SWOT  untuk  memperoleh  formulasi  strategi  yang  tepat 

sehingga dapat  digunakan di  masa mendatang.  Analisis  ini  dilakukan dengan 

berbagai  model  analisis  dengan  tahap-tahap  proses  sebagai  berikut 

(Rangkuti,2006):

6.1 Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal BPR

Identifikasi  faktor-faktor  internal  dan  eksternal  ini  diperoleh  dengan 

memanfaatkan berbagai  informasi  yang diperoleh.  Selanjutnya  informasi 

yang diperoleh tersebut diklasifikasi:

6.1.1 Internal BPR

a. Kekuatan

1. Memiliki  SDM  yang  telah  berpengalaman  di  bidang  marketing  dan 

pelayanan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, pegawai dengan jabatan 

penting  seperti  direksi,  manajer  telah  bekerja  selama 10 – 20 tahun. 

Dilihat  dari  jangka  waktu  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  SDM  yang 

dimiliki  oleh  BPR Kudamas  memiliki  banyak  pengalaman terutama di 

bidang marketing dan pelayanan. 

2. Adanya  produk bank yang bermacam-macam sesuai  dengan sasaran 

market yang dituju.

Berdasarkan data mengenai jenis-jenis produk di bab 4 dapat diketahui 

bahwa  produk  BPR  cukup  bermacam-macam  dan  sesuai  dengan 



sasaran market yang dituju. 

3. Memiliki kemampuan mengelola keuangan dengan baik

Kemampuan mengelola keuangan dengan baik ini  ditunjukkan melalui 

data keuangan selama dua tahun terakhir (data terlampir). Data tersebut 

menunjukkan  bahwa  jumlah  aktiva  dan  laba  BPR Kudamas  Sentosa 

yang semakin meningkat.

4. Jaringan pemasaran luas dan dekat dengan nasabah

5. Direktur ikut terjun langsung menemui nasabah dan memiliki daya lobi 

yang baik.

b. Kelemahan

1. Pengendalian terhadap penguasaan teknologi yang masih lemah

2. Biaya marketing dan pelayanan yang cukup besar

3. Kurangnya kompetensi dasar tenaga kerja dari tingkat pendidikan.

4. Kelemahan  standart  analisis  kredit  yang  berpotensi  pada  terjadinya 

kredit macet

5. BPR tidak mempunyai divisi pengembangan SDM.

6.1.2 External BPR

a. Peluang

1. Banyak BPR yang telah direlokasi ke tempat lain (Pesaing Rendah)

Banyaknya  BPR  yang  telah  direlokasi  ke  tempat  lain  ternyata  telah 

menyebabkan  BPR  Kudamas  Sentosa  menjadi  pusat  kegiatan 

perbankan  masyarakat  sekitar.  Nasabah  BPR  yang  telah  direlokasi 

memilih  untuk  menempatkan  dananya  di  BPR  Kudamas.  Hal  ini 

merupakan satu (1) peluang istimewa yang menguntungkan bagi BPR 

Kudamas Sentosa.

2. Adanya kebijakan perlakuan khusus dari pemerintah



3. Pengetahuan  nasabah  yang  kurang  tentang  manajemen 

keuangan

4. Adanya kerjasama dengan lembaga keuangan lain

5. Adanya Lembaga Penjaminan Simpanan

b. Ancaman

1. Terjadinya kemacetan lalu lintas di jalur transportasi ke lokasi bank.

2. Lokasi  bank  dapat  terjadi  kemungkinan  terkena  lumpur  di 

kemudian hari

3. Usaha nasabah bermasalah karena dampak bencana lumpur

4. Menurunnya minat nasabah dalam menabung

5. Perekonomian Porong yang belum pulih secara total

6.2 Analisis SWOT Matriks

Penentuan  alternatif  strategi  yang  dapat  dilakukan  oleh  BPR  adalah 

dengan cara membuat SWOT Matriks. Matriks ini dibangun berdasarkan 

hasil  analisis  faktor-faktor  strategis  baik  eksternal  maupun internal  yang 

terdiri dari faktor peluang, ancaman, kekuatan serta kelemahan. Langkah 

yang selanjutnya dilakukan adalah menyusun empat strategi utama yaitu: 

SO, WO, ST dan WT yang secara lengkap akan dijabarkan dalam diagram 

berikut ini:

Gambar 6.1
SWOT MATRIK



STRENGTHS (S)
- Memiliki SDM yang 

telah berpengalaman 
di bidang marketing 
dan pelayanan

- Adanya produk bank 
yang bermacam-
macam sesuai 
dengan sasaran 
market yang dituju.

- Memiliki kemampuan 
mengelola keuangan 
dengan baik

- Jaringan pemasaran 
luas dan dekat 
dengan nasabah

- Direktur ikut terjun 
langsung menemui 
nasabah dan memiliki 
daya lobi yang baik

WEAKNESSES (W)
- Pengendalian 
terhadap penguasaan 
teknologi yang masih 
lemah

- Biaya marketing dan 
pelayanan yang 
cukup besar

- Kurangnya 
kompetensi dasar 
tenaga kerja dari 
tingkat pendidikan.

- Kelemahan standard 
analisis kredit yang 
berpotensi pada 
terjadinya kredit 
macet

- BPR tidak mempunyai 
divisi pengembangan 
SDM.



OPPORTUNITIES (O)
- Banyak BPR yang telah 
direlokasi ke tempat lain 
(Pesaing Rendah)

- Adanya kebijakan 
perlakuan khusus dari 
pemerintah

- Pengetahuan nasabah 
yang kurang tentang 
manajemen keuangan

- Adanya kerjasama 
dengan lembaga 
keuangan lain

- Adanya LPS

STRATEGI SO

- Meningkatkan 
ekspansi pasar di 
daerah Porong dan 
sekitarnya

- Mengoptimalkan 
strategi pemeliharaan 
dana & sumber 
penjaringan dana 
baru

STRATEGI WO

- Mengadakan 
pelatihan khusus 
”tanggap bencana” 
bagi para karyawan 

- Meningkatkan 
standard analisis 
kredit dan monitoring 
kredit

THREATS (T)
- Terjadinya kemacetan 

lalu lintas di jalur 
transportasi ke lokasi 
bank.

- Lokasi bank dapat terjadi 
kemungkinan terkena 
lumpur di kemudian hari

- Usaha nasabah 
bermasalah karena 
dampak bencana lumpur

- Menurunnya minat 
nasabah dalam 
menabung

- Perekonomian Porong 
belum pulih secara total

STRATEGI ST

- Menambah kantor 
kas

- Memberikan 
pendampingan bagi 
nasabah yang 
usahanya bermasalah

STRATEGI WT

- Mempersiapkan 
sistem pengendalian 
data yang aman, bila 
dikemudian hari 
kantor pusat 
mengalami gangguan

- Mengikutsertakan 
karyawan dalam 
training program 
komputerisasi.

Dari  diagram SWOT didapat  kurang lebih  delapan  (8)  strategi  alternatif  baru. 

Berikut dipaparkan penjelasan dari tiap strategi baru tersebut: 

1. Strategi SO

a. Meningkatkan ekspansi pasar di daerah Porong dan sekitarnya.

Banyaknya  BPR yang telah direlokasi  ke tempat  lain  menyebabkan BPR 

Kudamas Sentosa memiliki ruang gerak yang cukup bebas untuk ”berkiprah” 

di  daerah  Porong  dan  sekitarnya.  Dengan  kemampuan  pemasaran  dan 

pelayanan yang dimiliki,  maka BPR dapat  meningkatkan ekspansi  pasar. 

Ekspansi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penawaran produk-

produk perbankan di daerah yang sebelumnya belum terjangkau oleh BPR 

Kudamas Sentosa. Adanya Lembaga Penjamin Sosial menjadi kesempatan 

yang dapat digunakan oleh BPR untuk tidak ragu-ragu menawarkan produk 



tabungannya karena simpanan nasabah akan dijamin 100%.

b. Mengoptimalkan  strategi  pemeliharaan  dana  & sumber  penjaringan  dana 

baru.

Strategi  ini  dipilih  berdasarkan  adanya  kekuatan  SDM  yang  telah 

berpengalaman  di  bidang  marketing  dan  pelayanan  serta  memanfaatkan 

kurangnya pengetahuan nasabah tentang pengelolaan keuangan. Dengan 

hal tersebut, maka pihak BPR dapat menjadi ”rekan” bagi nasabah untuk 

memberikan  masukan  dan  pertimbangan  kepada  mereka  tentang 

pengelolaan  keuangan,  kemudian  mereka  diarahkan  untuk  tetap 

menyimpan uangnya di BPR bahkan memutuskan untuk menaruh dananya 

di  BPR  Kudamas.  Strategi  ini  akan  lebih  maksimal  jika  masing-masing 

karyawan  yang  bertugas  memiliki  nasabah/  deposan  khusus  yang  wajib 

untuk diperhatikan. Sementara di lain pihak, BPR menetapkan target dana 

baru yang harus dicapai.

2. Strategi WO

a. Mengadakan pelatihan khusus ”tanggap bencana” bagi para karyawan

Masih  kurangnya  kompetensi  dasar  tenaga  kerja  dari  tingkat  pendidikan 

walaupun  pengalaman  kerja  yang  dimiliki  sudah  relatif  lama,  tetap 

mengharuskan  BPR  untuk  segera  mengadakan  pelatihan  bagi  para 

karyawan. Bila BPR merasa kesulitan untuk mengadakan sendiri pelatihan 

tersebut,  maka  BPR  dapat  mengikutsertakan  karyawan  pada  program-

program pelatihan yang diadakan oleh BI atau Perbarindo. Melalui pelatihan 

ini,  para  karyawan  akan  dapat  memiliki  skill  yang  dapat  menunjang 

produktivitas di BPR, terutama dalam hal kesiapan menghadapi bencana. 

Hal yang nantinya dapat diperbaiki dari adanya pelatihan tersebut misalnya 

adalah  ketiadaan  divisi  pengembangan  SDM  dapat  ditangani  oleh  divisi 

personalia yang ada. 



b. Meningkatkan standard analisis kredit dan monitoring kredit

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi tingginya angka 

kredit macet adalah dengan meningkatkan standard analisis kredit. Strategi 

ini membutuhkan kemampuan Accounting Officer (AO) yang cermat didalam 

melakukan analisis kredit.  Seperti  halnya ketika memperhatikan faktor 6C 

(character,  capacity,  cash  flow,  capital,  conditions  dan  collateral),   AO 

seharusnya mencari informasi dari pihak-pihak eksternal yang berhubungan 

dengan calon debitor. Peningkatan ini seharusnya tidak menyebabkan AO 

melakukan pembatasan kredit, mengingat angka LDR yang belum berada di 

kondisi  yang  aman.  Hal  berikutnya  yang  ditingkatkan  adalah  monitoring 

kredit.  Monitoring  ini  diarahkan  untuk  menindaklanjuti,  mengumpulkan, 

memberikan  tekanan  dan  disiplin  untuk  melunasi  bagi  pinjaman  yang 

bermasalah. 

3. Strategi ST

a. Menambah kantor kas

Lumpur Lapindo yang belum juga surut serta kemacetan yang masih sering 

terjadi  di  kawasan  jalan  raya Porong,  memang layaklah  dijadikan alasan 

bagi  BPR  untuk  menambah  kantor  kas.  Pemerintah  juga  memberikan 

kemudahan  ijin  relokasi  BPR yang berada di  kawasan  Porong-Sidoarjo. 

Dengan adanya penambahan tersebut, maka akan mempermudah transaksi 

penyimpanan dan pencairan dana.

b. Memberikan pendampingan bagi nasabah yang usahanya bermasalah

Pendampingan  yang  dapat  dilakukan  diantaranya  adalah  dengan 

memberikan  suntikan  dana  (emergency  loan)  sebagai  stimulus  agar 

nasabah dapat  memperbaiki  kondisi  usahanya  yang  sedang bermasalah. 

Setelah kredit diberikan, maka selanjutnya pihak bank memantau keadaan 



usaha tersebut. Selain itu, bank diharapkan dapat memberikan pembinaan 

tentang  cara  mengelola  keuangan  serta  strategi  marketing  yang  baik. 

Semua itu ditujukan agar usahanya sehat kembali.

4. Strategi WT

a. Mempersiapkan sistem pengendalian data yang aman

Tidak menutup kemungkinan bila  sewaktu-waktu  kantor  pusat  mengalami 

gangguan  akibat  Lumpur  Lapindo.  Oleh  karena  itu,  pihak  BPR  perlu 

mempersiapkan sistem pengendalian data yang aman untuk menghindari 

hilangnya data-data yang penting akibat bencana.

b. Mengikutsertakan karyawan dalam training program komputerisasi

Adanya  teknologi  komputerisasi  dapat  mengefisienkan  kinerja  karyawan. 

Namun saat terjadi gangguan, maka kinerja karyawan juga ikut terganggu. 

Dengan mengikutsertakan karyawan dalam training program komputerisasi 

diharapkan karyawan dapat mengatasi sendiri apabila terjadi gangguan.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah  melaksanakan  penelitian  dan  melakukan  pembahasan  tentang 

analisis strategi pengelolaan likuiditas dan kredit BPR dalam kerangka  disaster 

management, maka pada bab ini akan disebutkan kesimpulan yang dapat ditarik 

dari  pembahasan hasil  penelitian  tersebut.  Kesimpulan ini  akan memuat  hasil 

temuan  penelitian  dan  jawaban  atas  pertanyaan  penelitian  secara  ringkas. 

Setelah itu, penulis akan memberikan saran yang diharapkan dapat membantu 

mengembangkan penelitian ini dan juga diharapkan dapat berguna bagi PT BPR 

Kudamas Sentosa Porong-Sidoarjo.

7.1 Kesimpulan



Berdasarkan  pembahasan  dari  beberapa  bab  yang  telah  dijelaskan 

sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Strategi  pengelolaan  likuiditas  dan  kredit  yang  diterapkan  untuk 

mengantisipasi  terjadinya  bencana  ternyata  telah  mencakup  seluruh 

tahap pada siklus  disaster management,  yakni  meliputi  preparedness, 

reduction/  mitigation,  response dan  recovery.  Namun  tiap  strategi 

ternyata tidak berurutan sesuai dengan tahapan pada siklus dan bahkan 

dalam satu strategi mengandung lebih dari satu tahap. 

2. Strategi  pengelolaan  likuiditas  dan  kredit  yang  telah  diterapkan  BPR 

Kudamas  Sentosa  telah  menyebabkan  ketersediaan  likuiditas  yang 

cukup  dan  menurunnya  NPL,  walaupun  kemampuan  menyalurkan 

kreditnya  masih  belum  dilakukan  secara  maksimal.  Sehingga  dapat 

disimpulkan bahwa strategi-strategi tersebut  dapat  menjaga eksistensi 

BPR.

3. Dari analisis SWOT dapat disimpulkan bahwa BPR Kudamas Sentosa 

merupakan  BPR  yang  memiliki  kemampuan  potensial.  Alternatif-

alternatif  strategi  yang  dihasilkan  menjadi  cermin  bahwa  BPR  dapat 

melakukan ekspansi  keluar  dengan memaksimalkan kekuatan internal 

dan eksternal yang dimiliki. 

7.2 Saran

Dari kesimpulan tersebut dapat disarankan bahwa:

1. Selama Lumpur  Porong masih  dapat  terus ditangani  oleh  pemerintah 

dan  belum  mengancam  kantor  pusat,  maka  BPR  Kudamas  Sentosa 

dapat mengoptimalkan peluang yang ada dengan melakukan ekspansi 

pasar  di  daerah  Porong  dan  sekitarnya  yang  tidak  terkena  dampak 

langsung bencana tersebut.



2. BPR  Kudamas  Sentosa  seharusnya  awas  di  dalam  memperhatikan 

ancaman dari Lumpur Porong, jika dirasa sudah tidak aman lagi, maka 

BPR dapat segera menggunakan fasilitas kemudahan ijin relokasi yang 

diberikan oleh pemerintah.  

3. Strategi  alternatif  yang  dihasilkan  dari  analisis  SWOT dapat  menjadi 

bahan pertimbangan untuk dilakukan oleh BPR Kudamas Sentosa.

7.3 Kelemahan Penelitian

Di  dalam  penelitian  ini  masih  terdapat  beberapa  kekurangan  sehingga 

memerlukan  perbaikan  dan  penyepurnaan.  Adapun  kelemahan  yang 

terdapat dalam penelitian ini yakni:

1. Disaster management yang tergolong baru sehingga mempengaruhi di 

dalam penulis mencari teori-teori terdahulu.

2. Hasil penelitian ini hanya berlaku di PT BPR Kudamas Sentosa selama 

kurun waktu 2007 – 2009.
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LAMPIRAN 1

INTERVIEW GUIDE
1. Menurut berita, terjadinya bencana lumpur Lapindo membawa dampak bagi 

terganggunya perekonomian. Dalam hal ini, apakah bencana ini juga cukup 

membuat aktivitas BPR menjadi terganggu? Kalo iya, apa sajakah itu pak?

2. (Berkaitan  dengan  likuiditas)  Sebagian  besar  nasabah  BPR  Kudamas 

berdomisili  dimana?  Apakah  banyak  diantara  mereka  yang  rumahnya  & 

usahanya terkena Lumpur?

3. Bagaimanakah  kecenderungan  para  nasabah  untuk  menabung  setelah 

terjadinya bencana ini?

4. Bagaimana cara BPR Kudamas memenuhi kewajiban jangka pendeknya di 

tengah situasi bencana?



5. Bagaimana  cara  BPR  mencari  sumber-sumber  dana  setelah  terjadinya 

Lumpur? 

6. Strategi  apa  yang  dilakukan  oleh  BPR  Kudamas  untuk  mengantisipasi 

terjadinya krisis likuiditas? Jelaskan

7. Bagaimana tanggapan nasabah dengan adanya strategi tersebut?

8. (Berkaitan dengan kredit) Kredit apa yang paling banyak dibiayai oleh BPR 

Kudamas?

9. Apakah jaminannya hilang & hancur oleh bencana?

10. Bagaimana kecenderungan para  borrower dalam mengangsur pembayaran 

kreditnya setelah bencana?

11. Strategi  apa  yang  dilakukan  oleh  BPR  untuk  mengatasi  kredit  macet 

tersebut? Jelaskan

12. Bagaimana tanggapan borrower dengan adanya strategi tersebut?

LAMPIRAN 2
SKRIP WAWANCARA
Tanggal Pertemuan : 25 Juni 2009

Sumber Penelitian   : Direktur Utama PT BPR Kudamas Sentosa

Tema Wawancara : Strategi Likuiditas & Kredit Pasca bencana

Hasil Wawancara :

Pertanyaan:

1. Menurut berita, terjadinya bencana lumpur Lapindo membawa dampak bagi 

terganggunya perekonomian. Dalam hal ini, apakah bencana ini juga cukup 

membuat aktivitas BPR menjadi terganggu? Kalo iya, apa sajakah itu pak?

Jawab: Iya, yakni meliputi  tiga(3) hal yang antara lain:

(i) a. Terganggunya pelayanan terhadap nasabah. 

Terjadinya  bencana  telah  menyebabkan  kemacetan  lalu  lintas. 

Kemacetan ini menyebabkan nasabah ”enggan” dan cukup kesulitan baik 

untuk menanbung dan juga mengangsur kredit. 

b.  Terganggunya  pelayanan  nasabah  menjadi  penyebab  bagi 

terganggunya operasional bank. 



Kegiatan operasional yang terganggu berdampak pada  cash flow yakni 

menurunnya  angsuran  kredit.  Permasalahan  ini  tidak  terlepas  dari 

kemacetan lalu lintas. Dampak berikutnya adalah melambatnya transaksi 

yang diikuti oleh terhambatnya ekspansi volume usaha.

(ii) Terganggunya likuiditas BPR

Dari  sisi  bank,  menurunnya  angsuran  yang  diterima  menyebabkan 

turunnya  transaksi.  Hal  ini  mengakibatkan  kegiatan  marketingpun  ikut 

menurun, yang pada akhirnya menurunkan cash flow.

Sedangkan dari sisi nasabah, terjadinya bencana menyababkan mereka 

menarik dananya di BPR.

(ii) Hal terakhir adalah terganggunya aktivitas kredit.

Peristiwa  Lumpur Lapindo menyebabkan kredit  yang sebelumnya tidak 

bermasalah menjadi bermasalah.

2. (Berkaitan  dengan  likuiditas)  Sebagian  besar  nasabah  BPR  Kudamas 

berdomisili  dimana?  Apakah  banyak  diantara  mereka  yang  rumahnya  & 

usahanya terkena Lumpur?

Jawab: Nasabah BPR Kudamas tersebar di daerah Porong dan sekitarnya. 

Dalam hal ini kami membaginya menjadi dua(2), yakni: Daerah Porong Timur 

dan Daerah Porong Barat.  Dari  portofolio sebenarnya tidak terlalu banyak, 

porsinya adalah sebagai berikut: 

→ Daerah Porong Timur : 20 % terkena dampak langsung

→ Daerah Porong Barat : 40 % terkena dampak tidak langsung

Contoh  dari  usaha  yang  terkena  dampak  tidak  langsung  ini  adalah:  BPR 

Kudamas memiliki nasabah penjual kancing yang berlokasi di Daerah Porong 

Barat.  Tempat  usahanya  tidak  terendam  lumpur,  namun  karena  banyak 

pembelinya yang berada di daerah yang terendam lumpur, hasil  penjualan 

yang  didapat  mengalami  penurunan.  Menurunnya  transaksi  ini  membuat 

pengusaha kancing tersebut tidak dapat menabung dan mengalami kesulitan 

dalam melakukan pengangsuran kredit.

3. Bagaimanakah  kecenderungan  para  nasabah  untuk  menabung  setelah 

terjadinya bencana ini?

Jawab:  Jelas membuat kecenderungan menabung nasabah menjadi  turun, 

hal ini sangat terkait pula dengan kemacetan lalu lintas.



4. Bagaimana cara BPR Kudamas memenuhi kewajiban jangka pendeknya di 

tengah situasi bencana?

Jawab: Ada beberapa cara yang dipilih BPR, diantaranya adalah:

a) Hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi portofolio, terutama 

nasabah-nasabah yang terkena dampak langsung.

b) Berikutnya  adalah  mengidentifikasi  nasabah-nasabah  yang  terkena 

dampak tidak langsung.

c) Menghitung  total  jumlah  nasabah  yang  terkena  dampak langsung  dan 

dampak tidak langsung.

Dari  sini  kita  akan  mengetahui  kategori  tabungan  yang  masih  dapat 

diusahakan dan berapa dana jangka panjang yang dibutuhkan. 

5. Strategi  apa  yang  dilakukan  oleh  BPR  Kudamas  untuk  mengantisipasi 

terjadinya krisis likuiditas? Jelaskan

Jawab:  Strategi  yang  diambil  sangat  terkait  dengan  langkah  BPR  dalam 

mencari sumber-sumber dananya. Dalam hal ini kami membaginya menjadi 

dua (2) strategi yakni strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. 

a) Strategi Jangka Pendek

Terdapat tiga(3) hal yang kami lakukan antara lain:

• Strategi Manajemen Konsultatif

Dalam  hal  ini  kami  melakukan  pendekatan  dengan  mendatangi 

nasabah-nasabah besar. Pendekatan ini dilakukan untuk menanyakan 

keinginan-keinginan  mereka  dan  memberikan  layanan  lebih  dalam 

kondisi  bencana.  Contoh  konkret  adalah  saat  nasabah  enngan 

menabung karena kemacetan lalu lintas, maka bank akan memberikan 

solusi  dengan mengantar tabungan tersebut sehingga nasabah tidak 

perlu repot-repot pergi ke bank.

• Strategi menjaga posisi likuiditas pada angka yang ”lebih aman”

Jika  BI  menetapkan peraturan tentang cadangan wajib  minimal  3%, 

maka BPR akan menaikkannya sebesar 5%. Hal ini  dilakukan untuk 

menjaga posisi likuiditas agar terhindar dari terjadinya krisis likuiditas.

•  Strategi mencari sumber-sumber dana alternatif

Beberapa  hal  yang  dilakukan  untuk  mencari  sumber-sumber  dana 

alternatif  untuk keperluan cadangan likuiditas adalah sebagai berikut:

- Melakukan pinjaman ke Bank Umum



- Melakukan pinjaman dan penempatan ke BPR lain

- Melakukan pinjaman ke lembaga non-bank.

b) Strategi Jangka menengah

Terkait  dengan  jangka  menengah,  maka  beberapa  strategi  yang  kami 

lakukan adalah sebagai berikut:

• Meningkatkan layanan seoptimal mungkin.

Contohnya  :  Nasabah  yang  depositonya  akan  jatuh  tempo  diajak 

berbincang-bincang  (dilakukan  sebelum  jatuh  tempo).  Tujuannya 

adalah  mengetahui  apakah  nasabah  akan  memperpanjangnya  atau 

tidak. Informasi ini akan berguna bagi BPR utnuk memprediksi berapa 

dana yang akan dikeluarkan.

• Startegi Suku Bunga

Maksud dari strategi ini adalah pihak bank memberikan intensif berupa 

peningkatan suku bunga.

Hal  yang  dilakukan  dalam  strategi  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan 

strategi  sebelumnya,  pihak  bank  akan  mendatangi  nasabah  untuk 

mencari tahu depositonya adkan ditarik atau tidak. Setelah itu mencari 

tahu pula alasannya, bila karena bunga, maka BPR akan memberikan 

kenaikan  suku  bunga.  Tujuan  akhirnya  adlah  nasabah  tetap 

menempatkan depositonya di BPR ini.

• Strategi pengelolaan kredit yang lebih ketat.

Strategi ini dilakukan khusus untuk kredit yang akan jatuh tempo untuk 

menghindari macet.  

• Strategi marketing

Maksud  dari  strategi  ini  adalah  dengan  mengintensifkan  kegiatan 

marketing. Pihak BPR telah menetapkan target ekspansi.  Selama ini 

direktur ikut terjun langsung ke lapangan dan melakukan lobi dengan 

pihak-pihak terkait.

Tanggal Pertemuan : 15 Juli 2009

Sumber Penelitian   : Direktur Utama PT. BPR Kudamas Sentosa

Tema Wawancara : Strategi Likuiditas & Kredit Pasca bencana

Hasil Wawancara :

Pertanyaan: 



1. Produk-produk apa saja yang dikeluarkan oleh PT. BPR Kudamas Sentosa?

Jawab: 

- Pinjaman:  ada  11  produk,  yakni  pinjaman  tetap  umum,  pinjaman  tetap 

permata,  pinjaman  tetap  pelangi,  pinjaman  tetap  mentari,  pinjaman 

angsuran kartu kredit kredit, pinjaman angsuran umum, pinjaman angsuran 

permata, pinjaman angsuran pelangi, pinjaman angsuran pertiwi, pinjaman 

angsuran perdana, pinjaman karyawan.

- Tabungan:  ada  4  produk,  yakni  tabungan  harian,  tabungan  prestasi, 

tabungan beasiswa, tabungan sentosa.

- Deposito: ada 1 produk yang dibagi menjadi 4 jangka waktu, yakni 1 bulan, 

3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.

2. Produk mana yang paling banyak diminati?

Jawab: Pinjaman yang paling banyak diminati adalah pinjaman yang bersifat 

umum, diantaranya adalah pinjaman tetap umum, pinjaman tetap permata, 

pinjaman angsuran umum, pinjaman angsuran permata.

Sementara  tabungan  yang  diminati  adalah  tabungan  prestasi  dan 

depositonya  adalah  deposito  dengan  jangka  waktu  3  bulan.  Sekedar 

informasi  bahwa  pinjaman  tetap  adalah  pinjaman  dengan  kontrak  yang 

pelunasannya  dilakukan  pada  saat  jatuh  tempo.  Contohnya  saat  kita 

meminjam uang sebesar lima juta rupiah untuk bisnis atau rekening koran, 

setiap  bulan  kita  membayar  bunganya  saja,  tetapi  pada  waktu  jatuh 

temponya  kita  membayar  pokok  hutang  yakni  sebesar  lima  juta  rupiah. 

Sedangkan  pinjaman  angsuran  adalah  pinjaman  yang  pembayarannya 

dilakukan secara bertahap. Setiap bulan kita membayar bunga + angsuran, 

sementara  pada  saat  jatuh  tempo  kita  tinggal  mengeluarkan  uang  untuk 

melunasi angsuran terakhir. Contoh angsuran adalah sepeda motor, rumah. 

3. (Berkaitan dengan kredit) Kredit  apa yang paling banyak dibiayai oleh BPR 

Kudamas?

Jawab: Disini kredit yang paling banyak dibiayai adalah kredit modal kerja di 

sektor perdagangan (80%) dengan jangka waktu yang pendek antara 12-24 

bulan.

4. Apakah jaminan yang diberikan oleh para peminjam hilang & hancur  oleh 

bencana?



Jawab:  kredit diberikan dengan mempertimbangkan 2 hal yakni usaha dan 

jaminan.  Jaminan  sendiri  dikelompokkan  menjadi  tiga,  yakni:  jaminan 

usahanya sendiri  (stock barang, lama tidaknya berusaha, jumlah karyawan 

yang  terlibat,  jumlah  pelanggan),  jaminan  fisik  (barang  bergerak)  berupa 

kendaraan bermotor (roda 2, roda 4, maupun lebih seperti truck engkel, truck 

besar), jaminan berupa barang tidak bergerak (kepemilikan surat-surat tanah, 

sertifikat  hak  milik  yang  terbagus,  sementara  fisiknya  berupa  rumah  atau 

pekarangan, sawah, tambak). Khusus untuk jaminan bergerak, biasanya kita 

tidak terlalu mengharapkan sepeda motor yang terlalu tua (tahun 2000an). 

Krisis berdampak pada jaminan usahanya, kita lihat apakah dia benar-benar 

kehilangan usahanya atau sempat memindah usahanya. Kalo dia mempunyai 

outlet usaha ditempat lain, kebanyakan pedagang kecuali warung-warung itu 

biasanya  mempunyai  usaha ditempat  lain.  Jadi  seperti  pedagang  dipasar, 

selain dia punya kios di pasar, dia juga punya kios di tempat lain. Yang paling 

berpengaruh besar adalah usaha yang hanya berlokasi di satu tempat dan 

terkena dampak-cuma itu tidak banyak portofolionya. Atas kasus-kasus yang 

bermasalah di usahanya, baru kita lihat di jaminannya tadi-dia pake sepeda 

motor  atau  pake  sertifikat.  Problem  di  lumpur  Porong  itu,  jaminan  yang 

berupa  sepeda  motor  itu  tidak  ada  masalah,  yang  bermasalah  adalah 

jaminan yang diikat oleh bank yang berupa rumah, bangunan, sawah. Sejauh 

ini,  kalo jaminan yang berupa rumah, bangunan,  sawah bermasalah maka 

diproses  dengan  yang  dinamakan  ”dihipotekkan”.  Sehingga  secara  formal 

kepemilikannya  menjadi  milik  bank  (tapi  belum  sah  sebagai  milik  bank). 

Sertifikat  hipotek  tersebut  atas  nama  bank.  Kalo  sampai  jatuh  temponya 

peminjam belum bisa melunasi hutang, maka bank akan mengajukannya ke 

pengadilan untuk dilakukan sita atau lelang.  Kalo sampai ke lelang,  maka 

pemilik masih tetap memiliki hak untuk melelang. Selama kasus lumpur ini, 

saya belum pernah sampai kesana. Karena mereka sudah mendapat uang 

ganti  rugi.  Jadi  AO  Kudamas  datang  ke  Sidoarjo  dengan  menunjukkan 

sertifikat  tadi.  Kasus-kasus yang terlibat  ini  membutuhkan waktu  hampir  2 

tahun sampai uangnya cair. Sudah kesepakatan perbankan nasional untuk 

membebaskan kredit macet dari denda dan bunga. Dengan syarat, peminjam 

harus melunasinya  setelah ada uang (baik  dari  ganti  rugi  atau yang lain). 

Maksimal 3 tahun. Disini rata-rata 2 tahun, tidak sampai 3 tahun. 

5.  Bagaimana  kecenderungan para  borrower dalam mengangsur  pembayaran 



kreditnya setelah bencana?

Jawab:  Para  borrower yang  terkena  dampak  langsung  tidak  melakukan 

pengangsuran sama sekali, sementara yang terkena dampak tidak langsung 

melakukan kenaikan tunggakan sebanyak 2 – 3 kali angsuran pada 1 tahun 

sampai 2 tahun awal bencana. 

6. Strategi  apa  yang  dilakukan  oleh  BPR  Kudamas  untuk  mengatasi  kredit 

macet tersebut? 

Jawab:

a. Strategi Kuratif ( “Strategi ”Resmi” )  secara standart perbankan

Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:

• Penjadwalan ulang: peminjam diberi kesempatan mengangsur (hanya 1 

faktor yang diubah yakni jangka waktu pengangsuran) 

• Reconditioning: tidak hanya menjadwalkan tapi juga mengurangi tingkat 

suku bunga. Dulu 1 tahun 20%, lalu diubah menjadi 12%.

• Restrukturisasi:  mengubah  semuanya  yakni:  jangka  waktu  ditambah, 

bunga  diturunkan,  jaminan  diganti  (semua  unsur-unsur  pinjaman 

diganti).  Misalnya  jaminan  sepeda  motor  akan  dijual  oleh  peminjam 

untuk menutupi beban usaha, lalu apa jaminanya? Bahkan ganti orang 

karena  orang  tersebut  akan  pindah  kerja,  jadi  dialihkan  pada  ibunya 

yang berdomisili disitu. Jadi seluruh unsur perjanjian diubah total. 

b. Strategi  Personal Approach (“Strategi Tidak Resmi”) yang dilakukan BPR 

Kudamas yakni: 

• mengunjungi peminjam

• mencarikan  solusi  tanpa  mengubah  apapun  yang  berkaitan  dengan 

kreditnya

Contohnya ada nasabah yang meminta waktu 3 bulan untuk stop dulu 

dari tanggung-jawabnya yang berkaitan dengan kredit.  Waktu tersebut 

akan  dia  gunakan  untuk  mengurus  ganti  rugi  dan  sebagainya.  Maka 

pihak bank menyetujui  permohonan ini dengan surat pernyataan yang 

disepakati oleh kedua belah pihak (perjanjian ini dinamankan perjanjian 

di bawah tangan) 

Pendekatan  ini  dilakukan  pada  semua  peminjam  (baik  yang  terkena 

bencana  maupun  tidak).  Strategi  ini  dirasa  lebih  efektif  daripada 

restrukturisasi.



Pada prinsipnya,  bank itu memegang perjanjian secara formal.  Tetapi 

dalam praktek mengeksekusi itu pelaksanaannya tidak gampang. Kalau 

dihitung-hitung,  bank  akan  mengalami  kerugian.  Contoh:  bank 

memegang  sertifikat  seniali  seratus  juta  rupiah,  kamu  cuma  punya 

hutang 5 juta. Sedangkan bank menghabiskan uang sepuluh juta rupiah 

untuk mengurus di pengadilan. Proses pengadilan menghabiskan waktu 

6 bulan. 

c. Strategi Preventif  supaya kredit tidak jadi bermasalah

• Meningkatkan standart analisa kredit

Meningkatkan faktor risiko. Contoh: salah satu faktor adalah character. 

Dulu sebelum bencana, pihak bank tidak mempertimbangkan peminjam 

beristri lebih dari 1. tetapi karena kasus lumpur, hal ini menjadi perhatian 

bagi pihak bank karena urusan warisan jadi ruwet. Ada beberapa yang 

datang dengan istri  pertama yang sah,  tapi  istri  yang kedua ikut  dan 

terjadi pertengkaran di bank. Serta memberi skor pada faktor risikonya.

Sedangkan dari sisi colateral, bank melakukan verifikasi ke kepala desa 

untuk mencari informasi tentang ahli waris.

Dari sisi condition, bank melakukan peningkatan skor risiko untuk stock 

barang. Jadi pengusaha yang memiliki manajemen stock yang lebih baik 

itu risikonya lebih rendah. Dulu hal ini tidak diperhatikan oleh bank. Bank 

mengejar  informasi  tentang  stock  barang.  Beberapa  pedagang  tidak 

terlalu  terkena  dampak  karena  mempunyai  usaha  ditempat  lain. 

Akhirnya stosknya aman, dia mengembangkannya ditempat lain. Disini 

dijalankan  apa  adanya.  Ini  faktor  yang  sekarang  menjadi  perhatian. 

Meningkatkan nilai risiko dari analisa kredit. 

• Bank menambahkan risk margin ke dalam suku bunga bank. 

Risk margin ini digunakan sebagai cadangan apabila terjadi masalah di 

dalam angsuran kreditnya. Standart BI sebesar 0,5% (tidak sampai 1%). 

Kalau kreditnya lancar sampai jatuh tempo, maka di angsuran terakhir 

peminjam akan mendapat potongan sebesar 50%. 

• Langkah penyelesaian kredit bermasalah secara administratif.

Strategi  ini  diluar  preventif  dan  kuratif.  Terdapat  beberapa  hal  yang 

dilakukan  diantaranya:  diberi  keringanan  bunga,  diberi  keringanan 

pokok,  dihapus-bukukan  dari  necara,  dan  dihapus-tagihkan.  Haircut 

dilakuakn  secara  lunas  pada  hari-H.  Penghapus-bukuan  ini  dicatat 



dalam berita  acara penghapus-bukuan dan dilakukan dibawah tangan 

(AO masih melakukan penagihan). Tetapi hal ini hanya 2% sampai 3% 

dari portofolio.



NERACA
PT BPR KUDAMAS SENTOSA
Tanggal: 31 Desember 2007

(Ribuan Rp)
NO POS - POS Posisi

Desember 2007
Posisi

September 2007
Posisi

Juni 2007
AKTIVA

1 Kas 47.106 13.528 5.777
2 Sertifikat Bank Indonesia - -
3 Antar Bank Aktiva

a. Pada bank Umum 970.173 799.375 656.411
b. Pada BPR 70.745 45.254 39.893

4 Kredit Yang Diberikan
a. Pihak Terkait 707.780 757.442 697.690
b. Pihak Tidak Terkait 7.270.038 7.199.514 6.868.704

5 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif -/- (320.841) (719.725) (719.325)
6 Aktiva dalam valuta asing - -
7 Aktiva tetap dan inventaris

a. Tanah dan gedung - -
b. Akumulasi penyusutan gedung -/- - -
c. Inventaris 661.180 656.231 652.231
d. Akumulasi penyusutan inventaris -/- (436.175) (426.835) (406.056)

8 Aktiva Lain-lain 948.474 861.271 832.154
Jumlah Aktiva 9.918.480 9.186.055 8.627.479

KEWAJIBAN DAN EKUITAS
1 Kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar 86.006 82.579 76.653
2 Tabungan

a. Pihak terkait 29.015 27.203 25.430
b. Pihak tidak terkait 2.427.715 2.248.873 2.102.314

3 Deposito berjangka
a. Pihak terkait 760.000 819.044 920.971
b. Pihak tidak terkait 5.109.141 4.639.462 4.160.016

4 Kewajiban kepada bank Indonesia - -
5 Antarbank pasiva - 100.000 100.000
6 Pinjaman yang diterima - -
7 Pinjaman subordinasi - -
8 Rupa-rupa Pasiva 45.696 33.447 26.177
9 Ekuitas:

a. Modal dasar 200.000 200.000 200.000
b. Modal yang belum disetor -/- (730.000) (730.000) (730.000)
c. Agio - -
d. Disagio -/- - -
e. Modal sumbangan - -
f.  Modal pinjaman - -
g. Dana setoran modal - -
h. Cadangan revaluasi aktiva tetap - -
i.  Cadangan umum 14.307 8.232 8.232
j.  Cadangan tujuan 13.837 5.781 5.781
k. Laba yang ditahan 18.808 2.938 2.938
l.  Saldo Laba (Rugi) tahun berjalan 143.955 (51.504) (71.033)

Su
mb
er: 
PT 
BP
R 
Ku
da
ma
s 
Se
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sa

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 9.918.480 9.186.055 8.627.479

LAMPIRAN 4



PT BPR KUDAMAS SENTOSA
PERHITUNGAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

31 Desember 2007

(1=Rp 1.000)
KETERANGAN Posisi Tanggal laporan

31 Maret 2007 30 Juni 2007 30 September 2007
SALDO % SALDO % SALDO

1. Penempatan pada bank lain 986.673 12,25% 702.081 8,49% 858.157
2. Kredit yang diberikan
a. Lancar 6.403.973 79,50% 6.573.566 79,50% 7.127.951
b. Kurang Lancar 303.309 3,77% 446.194 5,40% 386.194
c. Diragukan 166.658 2,07% 278.144 3,36% 234.044
d. Macet 194.314 2,41% 268.490 3,25% 208.767
Jumlah Kredit Yang Diberikan 7.068.254 87,75% 7.566.394 93,93% 7.956.956
3. Jumlah Aktiva Produktif 8.054.927 100,00% 8.268.475 100,00% 8.815.113
4. Rasio KAP % 5,85% 8,47% 6,55%
5. Rasio NPL Net % 8,25% 12,01% 9,40%

Sumber: Laporan Publikasi Diolah

LAMPIRAN 5

PT BPR KUDAMAS SENTOSA
PERHITUNGAN CASH RATIO & LOAN-TO DEPOSIT RATIO

Desember 2007

(1=Rp 1.000)
POS – POS NERACA 31 Maret 2007 30 Juni 2007 30 September 2007

SALDO % SALDO % SALDO
1 Simpanan Pihak ke III 6.883.854 93,50 7.208.731 85,57 7.734.582

a Deposito Berjangka 4.191.889 66,85 5.080.987 60,31 5.458.506
b Tabungan 2.691.965 26,65 2.127.744 25,26 2.276.076

2 Pinjaman diterima lebih dari 3 bulan - - -
3 Modal Pinjaman - - -
4 Modal Inti 1.334.510 6,50 1.215.918 14,43 1.235.447

Jumlah Dana (JD) 8.218.364 100,00 8.424.649 100,00 8.970.029

Kredit Yang Diberikan
a Kredit yang diberikan 7.068.254 100,00 7.566.394 100,00 7.956.956
b Kredit yang diberikan kepada bank lain -
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Jumlah kredit yang diberikan (JK) 7.068.254 100,00 7.566.394 100,00 7.956.956

1 Kas 21.858 2,09 5.777 0,82 13.528
2 Penempatan pada bank lain 964.815 97,91 696.304 99,18 844.629

a Giro 37.682 7,32 28.300 4,03 35.783
b Tabungan 927.133 90,58 668.004 95,15 808.846

Jumlah alat likuid (JAL) 986.673 100,00 702.081 100,00 858.157

Kewajiban Lancar
a Kewajiban segera 71.197 0,95 76.653 1,04 82.579
b Tabungan pihak ketiga 2.691.965 35,75 2.127.744 28,81 2.276.076
c Deposito pihak ketiga 4.191.889 55,67 5.080.987 68,80 5.458.506
d Antar bank pasiva 575.000 7,64 100.000 1,35 100.000

Jumlah kewajiban lancar (JKL) 7.530.051 100,00 7.385.384 100,00 7.917.161

L D R 86,01% 89,81%

CASH RATIO 13,10% 9,51%
Sumber: Laporan Publikasi Diolah

NERACA
PT BPR KUDAMAS SENTOSA
Tanggal: 31 Desember 2008

(Ribuan Rp)
NO POS - POS Posisi

Desember 2008
Posisi

September 2008
Posisi

Juni 2008
AKTIVA

1 Kas 58.073 58.300 54.137
2 Sertifikat Bank Indonesia - -
3 Antar Bank Aktiva

a. Pada bank Umum 875.008 1.094.401 857.880
b. Pada BPR 68.064 102.150 60.432

4 Kredit Yang Diberikan
a. Pihak Terkait 1.230.477 1.028.471 887.037
b. Pihak Tidak Terkait 8.417.058 8.178.633 7.937.216

5 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif -/- (246.186) (244.434) (358.465)
6 Aktiva dalam valuta asing - -
7 Aktiva tetap dan inventaris

a. Tanah dan gedung - -
b. Akumulasi penyusutan gedung -/- - -
c. Inventaris 542.650 659.560 659.560
d. Akumulasi penyusutan inventaris -/- (392.795) (481.866) (464.607)

8 Aktiva Lain-lain 409.984 794.616 814.143
Jumlah Aktiva 10.962.333 11.189.831 10.447.333

KEWAJIBAN DAN EKUITAS
1 Kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar 76.099 81.449 66.619
2 Tabungan

a. Pihak terkait 35.700 32.949 29.043
b. Pihak tidak terkait 2.844.156 2.557.978 2.3710911

3 Deposito berjangka
a. Pihak terkait 1.679.609 1.366.562 1.103.152
b. Pihak tidak terkait 5.109.141 4.639.462 4.160.016

4 Kewajiban kepada bank Indonesia - -
5 Antarbank pasiva - 100.000 300.000
6 Pinjaman yang diterima - -
7 Pinjaman subordinasi - -
8 Rupa-rupa Pasiva 53.403 73.985 95.239
9 Ekuitas:

a. Modal dasar 2.000.000 2.000.000 2.000.000
b. Modal yang belum disetor -/- (480.000) (730.000) (730.000)
c. Agio - -



d. Disagio -/- - -
e. Modal sumbangan - -
f.  Modal pinjaman - -
g. Dana setoran modal - 250.000 175.000
h. Cadangan revaluasi aktiva tetap - -
i.  Cadangan umum 10.232 10.232 10.232
j.  Cadangan tujuan 11.937 11.937 11.937
k. Laba yang ditahan 3.939 3.939 3.939
l.  Saldo Laba (Rugi) tahun berjalan 154.434 (28.553) (199.430)

Su
mb
er: 
PT 
BP
R 
Ku
da
ma
s 
Se
nto
sa

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 10.962.333 11.189.831 10.447.333

LAMPIRAN 7

PT BPR KUDAMAS SENTOSA
PERHITUNGAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

Desember 2008

(1=Rp 1.000)
KETERANGAN Posisi Tanggal laporan

31 Maret 2008 30 Juni 2008 30 September 2008
SALDO % SALDO % SALDO

1. Penempatan pada bank lain 1.433.874 14,57% 972.449 9,93% 1.254.851
2. Kredit yang diberikan
a. Lancar 7.395.691 75,14% 7.961.452 81,27% 8.281.452
b. Kurang Lancar 303.309377.875 3,84% 457.875 4,67% 557.875
c. Diragukan 166.658382.612 3,89% 222.612 2,27% 212.612
d. Macet 194.314252.314 2,56% 182.314 1,86% 155.165
Jumlah Kredit Yang Diberikan 7.068.254 85,43% 8.824.253 90,07% 9.207.104
3. Jumlah Aktiva Produktif 8.408.492 100,00% 9.796.702 100,00% 10.461.955
4. Rasio KAP % 7,40% 5,90% 5,67%
5. Rasio NPL Net % 10,29% 8,81% 8,85%

Sumber: Laporan Publikasi Diolah



LAMPIRAN 8

PT BPR KUDAMAS SENTOSA
PERHITUNGAN CASH RATIO & LOAN-TO DEPOSIT RATIO

Desember 2008

(1=Rp 1.000)
POS – POS NERACA 31 Maret 2008 30 Juni 2008 30 September 2008

SALDO % SALDO % SALDO
1 Simpanan Pihak ke III 8.874.934 89,13 8.713.797 87,26 9.416.842

a Deposito Berjangka 6.287.384 63,14 6.312.843 63,22 6.825.915
b Tabungan 2.587.550 25,99 2.400.954 24,04 2.590.927

2 Pinjaman diterima lebih dari 3 bulan - - - -
3 Modal Pinjaman - - - -
4 Modal Inti 1.082.548 10,87 1.271.678 12,74 1.517.555

Jumlah Dana (JD) 9.957.482 100,00 9.985.475 100,00 10.934.397

Kredit Yang Diberikan
a Kredit yang diberikan 8.408.492 100,00 8.824.253 100,00 9.207.104
b Kredit yang diberikan kepada bank lain - - - -

Jumlah kredit yang diberikan (JK) 8.408.492 100,00 8.824.253 100,00 9.207.104

1 Kas 31.292 2,18 58.073 5,95 58.073
2 Penempatan pada bank lain 1.402.582 97,82 918.312 94,05 1.196.551

a Giro 113.417 7,91 80.790 8,27 115.424
b Tabungan 1.289.165 89,91 837.522 85,78 1.081.127

Jumlah alat likuid (JAL) 1.433.874 100,00 976.385 100,00 1.254.624

Kewajiban Lancar
a Kewajiban segera 76.919 0,86 66.619 0,73 81.449
b Tabungan pihak ketiga 2.587.550 28,91 2.400.954 26,44 2.590.927
c Deposito pihak ketiga 6.287.384 70,24 6.312.843 69,52 6.825.915
d Antar bank pasiva - - 300.000 3,30 100.000

Jumlah kewajiban lancar (JKL) 8.951.853 100,00 9.080.416 100,00 9.598.291

L D R 84,44% 88,37%

CASH RATIO 16,02% 10,75%
Sumber: Laporan Publikasi Diolah

NERACA
PT BPR KUDAMAS SENTOSA

Tanggal: 30 Juni 2009
(Ribuan Rp)

NO POS - POS Posisi
Desember 2009

Posisi
September 2009

Posisi
Juni 2009

AKTIVA
1 Kas 99.750
2 Sertifikat Bank Indonesia
3 Antar Bank Aktiva

a. Pada bank Umum 1.661.529
b. Pada BPR 62.771

4 Kredit Yang Diberikan
a. Pihak Terkait 1.216.732
b. Pihak Tidak Terkait 9.385.422

5 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif -/- (312.259)
6 Aktiva dalam valuta asing



7 Aktiva tetap dan inventaris
a. Tanah dan gedung
b. Akumulasi penyusutan gedung -/-
c. Inventaris 574.260
d. Akumulasi penyusutan inventaris -/- (427.499)

8 Aktiva Lain-lain 676.243
Jumlah Aktiva 12.936.949

KEWAJIBAN DAN EKUITAS
1 Kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar 76.915
2 Tabungan

a. Pihak terkait 43.504
b. Pihak tidak terkait 3.378.885

3 Deposito berjangka
a. Pihak terkait 2.049.579
b. Pihak tidak terkait 5.476.871

4 Kewajiban kepada bank Indonesia
5 Antarbank pasiva 100.000
6 Pinjaman yang diterima
7 Pinjaman subordinasi
8 Rupa-rupa Pasiva 66.582
9 Ekuitas:

a. Modal dasar 2.000.000
b. Modal yang belum disetor -/- (480.000)
c. Agio
d. Disagio -/-
e. Modal sumbangan
f.  Modal pinjaman
g. Dana setoran modal
h. Cadangan revaluasi aktiva tetap
i.  Cadangan umum 10.232
j.  Cadangan tujuan 11.937
k. Laba yang ditahan 3.939
l.  Saldo Laba (Rugi) tahun berjalan 198.505

Su
mb
er: 
PT 
BP
R 
Ku
da
ma
s 
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Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 12.936.949

LAMPIRAN 10

PT BPR KUDAMAS SENTOSA
PERHITUNGAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

Sampai dengan 30 Juni 2009

(1=Rp 1.000)

KETERANGAN Posisi Tanggal laporan
31 Maret 2009 30 Juni 2009 30 September 2008

SALDO % SALDO % SALDO
1. Penempatan pada bank lain 2.233.428 18,30% 1.824.050 14,68%
2. Kredit yang diberikan
a. Lancar 9.132.254 74,82% 9.742.452 78,40%



b. Kurang Lancar 521.886 4,28% 502.321 4,04%
c. Diragukan 192.216 1,57% 232.216 1,87%
d. Macet 125.165 1,03% 125.165 1,01%
Jumlah Kredit Yang Diberikan 9.971.521 81,70% 10.426.204 85,32%
3. Jumlah Aktiva Produktif 12.204.949 100,00% 12.426.204 100,00%
4. Rasio KAP % 4,34% 4,43%
5. Rasio NPL Net % 6,88% 6,92%

Sumber: Laporan Publikasi Diolah

LAMPIRAN 11

PT BPR KUDAMAS SENTOSA
PERHITUNGAN CASH RATIO & LOAN-TO DEPOSIT RATIO

Sampai dengan 30 Juni 2009

(1=Rp 1.000)
POS – POS NERACA 31 Maret 2009 30 Juni 2009 30 September 2009

SALDO % SALDO % SALDO
1 Simpanan Pihak ke III 10.698.741 86,12 10.948.839 86,26

a Deposito Berjangka 7.042.825 56,69 7.526.450 59,29
b Tabungan 3.655.916 29,43 3.422.389 26,96

2 Pinjaman diterima lebih dari 3 bulan - - - -
3 Modal Pinjaman - - - -
4 Modal Inti 1.723.831 13,88 1.744.613 13,74

Jumlah Dana (JD) 12.422.572 100,00 12.693.452 100,00

Kredit Yang Diberikan
a Kredit yang diberikan 7.915.057 100,00 10.602.154 100,00
b Kredit yang diberikan kepada bank lain

Jumlah kredit yang diberikan (JK) 7.915.057 100,00 10.602.154 100,00

1 Kas 77.173 3,46 99.750 5,74
2 Penempatan pada bank lain 2.156.255 96,54 1.724.300 94,53

a Giro 174.361 7,81 151.699 8,32
b Tabungan 1.981.894 88,74 1.572.601 86,21

Jumlah alat likuid (JAL) 2.233.428 100,00 1.824.050 100,00

Kewajiban Lancar
a Kewajiban segera 91.581 0,84 76.915 0,70
b Tabungan pihak ketiga 3.655.916 33,57 3.422.389 31,04
c Deposito pihak ketiga 7.042.825 64,67 7.526.450 68,26
d Antar bank pasiva 100.000 0,92

Jumlah kewajiban lancar (JKL) 10.890.322 100,00 11.025.754 100,00

L D R 63,72% 83,52%



CASH RATIO 20,51% 16,54%
Sumber: Laporan Publikasi Diolah


