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PROSPEK DAN TANTANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT 
DI BALI1 

I Made Sukarsa2 
 
1. Pendahuluan 

 Sejak jaman penjajahan sampai jaman reformasi dunia perbankan 

selalu menghadapi masalah. Hanya saja dimensi masalah yang dihadapi 

berubah-ubah. Ketika jaman penjajahan dimana ekonomi Indonesia 

didominasi oleh perusahaan Belanda (penjajah), peran pribumi tidak pernah 

ada. Sebab secara politis itu tidak mungkin terjadi. Sistem perkreditan rakyat di 

pedesaan diganti dengan simpan pinjam lembaga tradisional semacam 

‘lumbung-padi’ seperti yang terjadi di Jawa Tengah atau ‘lumbung pitih 

nagari di Sumatera Barat dan sisanya masyarakat lari ke rentenir.   

 Pada jaman kemerdekaan dibawah presiden Sukarno, sistem 

perbankan kita masih dikomando oleh Dewan Moneter. Bank Indonesia 

sebagai bank sentral belum indipenden, dikendalikan Presiden sebagai ketua 

dewan moneter. Ada dua peristiwa besar ketika itu, yaitu pada 1950-an 

nasionalisasi bank asing seperti De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia 

(Bank Sentral), Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) menjadi Bank 

Rakyat Indonesia, De Factory Bank menjadi Bank Koperasi Tani dan 

Nelayan(BKTN). Peristiwa kedua oleh Presiden Sukarno merubah manajemen 

semua bank negara yang ada menjadi single-management  yaitu menjadi 

Bank Negara Indonesia  Unit I (Bank Indonesia), BNI unit II (BKTN), BNI Unit II 

(BNI 1946) dan seterusnya. Urusan perkreditan rakyat masih di layani oleh 

BKTN. Cakupannya masih terlalu sedikit . Jumlah kredit yang dilayani tidak 

banyak. Sumber daya manusia masih sangat rendah.  

 Pemerintahan Presiden Soeharto yang mengambil alih kekuasaan pada 

tahun 1966,  memberlakukan sama seperti pendahulunya tentang sistem 

perbankan. Bank Indonesia tidak indipenden, pengawasannya sangat lemah. 

Bank-bank swasta (bank umum) cenderung menjadi kasir kaum konglomerat 

sehingga semua keputusan bank tidak memperhatikan kaidah perbankan. 

Keputusan politik bisa mempengaruhi keputusan pimpinan perbankan. 

                                                 
1 Makalah disampaikan pada: Pertemuan dengan Pemilik/Pemegang Saham BPR 17 Juni 2009 Inna 
Grand Bali Beach. Sanur Denpasar.  
 
2 Gurubesar Ilmu Ekonomi Univ. Udayana dan  Rektor Univ. Warmadewa Denpasar. 
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Keputusan apa maunya si konglomerat. Akibatnya terjadi krisis kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem perbankan. Tingkat bunga deposito berjangka 

cendrung meningkat (disengaja atau tidak), tidak ada jaminan bagi deposan. 

Krisis finansial (khususnya perbankan) pun terjadi. Tahun 1998 dilakukan 

langkah pertama penyelamatan dengan mengadakan dana likuiditas bagi 

dunia perbankan. Restrukturisasi perbankan juga dilakukan. Tindakan ini tidak 

bisa mengatasi keadaan sehingga krisis meluas ke bidang lain seperti krisis 

kepercayaan, krisis politik, krisis sosial lainnya sehingga dinamakan krisis multi 

dimensi. Kondisi ini salah satu pemicu lengsernya  Presiden Suharto pada 

bulan Mei 1998.  

 Pada jaman reformasi, dengan keluarnya UU Perbankan, iklim 

manajemen perbankan mulai berubah. Hak indipenden Bank Indonesia mulai 

diberikan. Kebijakan moneter mulai agak efektif. Rata-rata pertumbuhan 

ekonomi antara 2000 sampai dengan 2008 mencapai 4,05 persen, lumayan 

tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju masih jauh dibawah kita. 

Kondisi ini memberi peluang yang cukup bagus bagi perkembangan 

perbankan. Kondisi ini berjalan sampai 2008, menyusul adanya krisis finansial 

yang melanda dunia. Krisis ini mulai muncul dari Amerika Serikat ketika usaha 

Lehman Brother, pengusaha penjamin sekuritas bangkrut pada 15 September 

2008 yang akhirnya mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap usaha 

finansial secara umum. Memulai dengan kebangkrutan perusahaan senilai 60 

miliar dollar, mengakibatkan kegagalan ekonomi global bertriliun-triliun  

dollar yang menyebar ke seluruh dunia, khususnya negara industri. Di AS 

sendiri penalangan pemerintah sebanyak 1,6 triliun dolar (termasuk FED 

sebanyak 900 miliar dollar). Disusul Inggris mengeluarkan dana talangan 

sebanyak 200 miliar poundsterling. 

 Di dalam negeri sendiri usaha perbankan yang mulai bangkit 

mengalami dan kena imbas dari kegagalan finansial dunia. Walaupun tidak 

separah negara industri, namun dari sisi permintaan terasa penurunan. 

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dan cendrung negatif 

pada negara-negara maju, Indonesia banyak kehilangan pasar potensial.  

Walaupun masih menunjukkan angka positif cendrung ada penurunan. Di 

Indonesia sendiri kinerja makro ekonomi jauh berbeda dibandingkan dengan 
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kondisi ketika terjadi krisis tahun 1997. Fondasi ekonomi tahun 1997 jauh 

lebih rapuh dibandingkan dengan krisis tahun 2008. 

 Masalahnya bagaimana perkembangan perbankan di Indonesia di 

tengah gejolak ekonomi dunia? Apakah tantangan yang terasa pada Badan 

Perkreditan Rakyat, khususnya di Propinsi Bali?   

  

2. Perkembangan Ekonomi  Global dan Nasional. 

 

 Perkembangan ekonomi dunia dua tahun terakhir menunjukkan 

kemerosotan yang cukup tajam. Terutama terjadi pada negara-negara 

industri. Secara keseluruhan negara di dunia laju pertumbuhan ekonomi rata-

rata 3,4 persen setahun sampai dengan tahun 2008. Tapi bagi negara-negara 

industri pertumbuhan ini hanya mencapai 1,0 persen. Sedangkan 

pertumbuhan negara berkembang bisa mencapai 6,3 persen. Bagi Indonesia 

kecilnya pertumbuhan ekonomi negara industri terutama di dua benua, 

Amerika dan Eropa memaksa untuk mengalihkan orientasi ekspor ke Negara-

negara Asia seperti Jepang, Korea, Malaysia dll.  Beda dengan India, sebagai 

salah satu negara Asia yang paling parah terkena krisis global. Terjadi 

penarikan investasi asing besar-besaran. Hampir mencapai 10 milliar dolar di 

tarik dari India. Kerugian negara mencapi 47,5 milliar dolar. Nilai saham 

Sensex turun mencapai 3,1 persen hanya dalam sehari.  Di Indonesia gejala ini 

melanda, terutama pada sektor perbankan. Oktober 2008 indek HSG 

menurun, rupiah melemah, perbankan dan institusi pemegang obligasi 

merugi, mengalami kesulitan likuiditas dengan BI rate masih tinggi (ketika itu 

9,5 persen). Inflasi cukup tinggi, 12 persen setahun.  

 Berdasarkan kondisi ekonomi makro ini pemerintah mengambil 

beberapa kebijakan. Ketika itu paling tidak mengambil 7 kebijakan dibidang 

perbankan.  

 Hal yang paling pokok langkah pemerintah mengeluarkan Perpu 

tentang penjaminan simpanan mencapai 2 miliar rupiah. Yang sebelumnya 

hanya Rp.100 juta. Disampng itu BI memperluas jenis agunan kredit sampai 

pada aset kredit  dengan kolektivitas lancar dan pembenahan infrastuktur 

dibidang moneter. 
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Dengan demikian kepercayaan masyarakat berangsur-angsur bertambah 

pulih. Apalagi ditambah lagi ada himbauan moral Presiden SBY untuk tidak 

cepat panik bagi masyarakat menghadapi krisis tersebut. Pemerintah ketika itu 

berkeyakinan bahwa krisis 2008 berbeda dengan krisis 1997. 

 
Tabel 1    Pertumbuhan Ekonomi Global 2008-2009 

 2008 2009*) 
PBB (Dunia) 3,4 0,5 
Negara Maju 1,0 - 2,0 
    Amerika Serikat 1,1 1,6 
     Euro Area 1,0 2,0 
     Jepang 0,3 2,6 
     Inggris 0,7 2,8 
     Kanada 0,6 1,2 
     Negara Maju lainnya 1,9 2,4 
Negara Berkembang 6,3 3,3 
     Afrika 5,2 3,4 
     Eropa Tengah dan Timur 3,2 0,4 
     Asia:   
           China 9,0 6,7 
            India 7,3 5,1 
     ASEAN-5 5,4 2,7 
            Indonesia 6,4 4,5 
Sumber: Dorojatun KJ (2009) 

 
   Ini didasarkan pada data kinerja makro ekonomi yang menunjukkan 

kinerja yang lebih bagus. Seperti yang ditunjukkan Tabel 2, depresiasi rupiah 

pada tahun 1997 sangat tinggi. Depresiasi rupiah terhadap dolar dimulai 

pada tgl 3 Oktober 2007 sebanyak 7,3 persen, disusul pada bulan Desember 

2007 sebanyak tiga kali sebanyak 36,2 persen. Bulan berikutnya Januari 2008 

lebih parah lagi depresiasi sebanyak 11 kali (lampiran) yang diakhiri pada 

bulan Maret 2008.  

 Inflasi tahun 1997 sebanyak 20 persen dibandingkan dengan tahun 

2008 yang hanya 11,1 persen. Diikuti dengan indikator moneter yang lain 

rata-rata kondisi tahun 2008 jauh lebih ringan dibandingkan dengan 1997. 

Cadangan devisa sebagai salah satu jaminan bagi terjaganya nilai rupiah 

meningkat cukup banyak pada tahun 2008. Dari sekitar $ 22 miliar tahun 

1997 menjadi $ 57 miliar tahun 2008. 
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Cadangan devisa yang lumayan tinggi membuat pihak asing lebih percaya 

untuk memberi pinjaman dan juga mencegah menurunnya nilai tukar rupiah 

terhadap uang asing. 

 
Tabel 2. Kondisi Ekonomi Makro Indonesia  

antara Dua Krisis 
 1997 2008 
Depresiasi rupiah  >100 % 5 % 
Inflasi 20 % 11,14 % 
NPL 60 % ! % 
SBI Rate 50 % 9,5 % 
Suku Bunga PUAB 200 % 12 % 
Cadangan devisa $ 22,1 Mill  $ 57 mill 
Sumber: Sukarsa, 2008 

 
 SBI rate yang lebih rendah (dibandingkan dengan th 1997) 

memungkinkan likuiditas yang lebih mudah. Apalagi sekarang juga sudah 

semakin rendah. (BI rate 7,25 persen). Indikator moneter lainnya seperti 

tingkat Non Performance Loan (NPL) yang rendah pada tahun 2008 

dibandingkan dengan tahun 1997, akan meyakinkan kita untuk lebih optimis 

dapat mengatasi krisis tanpa terperosok ke yang lebih parah. Di negara Barat 

memang ada yang memperkirakan akan terjadi mengarah pada krisis besar 

1929 (Great Depresion 1929).  

 
3.  Kinerja BPR diantara Sistem Perbankan Nasional. 
  

Badan Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bentuk lembaga keuangan 

yang banyak jelmaan dari lembaga keuangan lokal di seluruh Indonesia, 

seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih 

Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), 

Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga 

Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD).  

 Di Bali eksistensi BPR dalam usaha menghimpun dana dan 

menyalurkan kredit cukup mempunyai peran. Paling tidak dapat membantu 

usaha kecil yang tidak mempunyai kesempatan dan kemampuan mengakses 

ke Bank Umum yang umumnya memberikan bunga yang lebih murah. BPR 

juga dapat diandalkan untuk mencegah  jatuh ke tangan rentenir. Jumlah 

BPR pada tahun 2008 sebanyak 230 buah dapat menyalurkan kredit 
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sebanyak Rp1.780 milyar atau 10,26 persen dari kredit yang beredar di Bali. 

Sedangkan dana masyarakat yang bisa dihimpun sebanyak  Rp1.459 milyar 

atau sebanyak 4,95 persen dari dana masyarakat yang bisa dihimpun 

lembaga perbankan di Bali.  Kalau dilihat sebaran himpunan dana dilihat dari 

segi wilayah, dana yang dihimpun BPR setengah lebih (57 persen) datang 

dari masyarakat Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Masyarakat Badung 

menyumbang 28,6 persen dan juga Kota Denpasar dengan jumlah yang 

sama. Disusul dari masyarakat Kabupaten Tabanan sebanyak Rp 160 miliar 

atau 11 persen. Keempat terbesar disumbang oleh masyarakat Buleleng 

sebanyak Rp. 124 miliar atau 8,5 persen.  

 

Tabel 3. Jumlah Aset, Dana Masyarakat, Kredit dan Kantor BPR 
di Propinsi Bali (Rp.milyar) 2008 

No. Kabupaten Aset 
Dana 

Masyara
kat 

Kredit 
Kantor 

(buah) 

1. Badung 710 417 567 83 

2. Bangli    47 36 36 6 

3. Buleleng 178 124 128 14 

4. Gianyar 478 260 390 51 

5. Jembrana     3    2 3 3 

6. Karangasem   37 21 28 9 

7. Klungkung   32    21 25 8 

8. Tabanan 254 160 209 36 

9. Denpasar 583 418 394 20 

        B  a  l  i   2.322   1459 1780 230 

  Sumber: Tim Pengawasan Bank KBI Denpasar (2009). 

 

  

Dari dana yang terhimpun ini hampir sepertiga atau 28,58 persen 

dihimpun hanya oleh lima BPR besar. Ini artinya 71.42 persen dihimpun oleh 

225 BPR. Distribusi yang tidak merata ini akan mempunyai masalah tersendiri 

dalam pembinaan iklim usaha yang baik. Dan jumlah kredit yang disalurkan 
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oleh lima BPR besar ini sebanyak 20 persen dari jumlah keseluruhan kredit 

yang disalurkan BPR di Bali.   

   

Tabel 4. Jumlah Dana Yang Dihimpun Lima BPR Terbesar  

Peringkat Nama BPR Jumlah (Rp.miliar) Share(%) 

1. PT. BPR Sri Artha Lestari 209,60 50,26 

2. PT.BPR Indra Candra/MAI BP Indra 79,13 19,02 

3. PT. BPR Kita Centradana 50,00 11,99 

4. PT. BPR Pedungan 44,74 10,73 

5. PT. BPR Swasad Artha 33,52 8,04 

T o t a l 416,99 28,58*) 

Sumber: Tim Pengawasan Bank KBI Dpr (2009). *) Dari keseluruhan Dana Yg dihimpun BPR 
 

 
4. Beberapa masalah yang dihadapi BPR. 
 
 Beberapa persoalan yang cukup serius yang dihadapi kalangan BPR 

diantaranya sebagai berikut.  

Pertama, persaingan yang makin ketat baik diantara intern sesama BPR 

maupun lembaga keuangan non bank maupun bentukan Pemerintah yang 

tugasnya menyalurkan dana ke masyarakat.. Jadi otoritas moneter dan 

otoritas fiskal yang beradu di lapangan dalam menjalankan fungsi keuangan. 

Unit-unit usaha pembiayaan transaksi barang konsumsi dengan sangat 

gencar memasuki ranah perbankan. Secara nasional kebijakan ini mungkin 

membantu tetapi disisi lain secara sektoral mematikan dan mengkerdilkan 

lembaga keuangan (terutama mikro). Program pemerintah secara nasional 

dengan alasan meningkatkan likuiditas dan menambah daya beli masyarakat 

melakukan kegiatan keuangan yang dapat mendesak lembaga perbankan 

khususnya BPR. Ini berarti kebijakan fiskal bisa mematikan unsur-unsur 

pelaksana kebijakan moneter. 

Kedua, kualitas sumber daya manusia yang ada pada BPR masih belum 

memadai. Ini dilihat dari kualifikasi yang dipersyaratkan Bank Indonesia masih 

menghadapi kendala seperti persyaratan pendidikan, sertifikasi dll. Persoalan 

ini perlu ditangani secara serius oleh Bank Indonesia. Apalagi pada dekade ini 

perusahaan global telah memasuki Bali.  
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Ketiga, secara teknis perbankan masih terdapat bank yang 

dikategorikan tidak sehat dan kurang sehat. Terutama jika dilihat dari 

persyaratan kinerja perbankan.   

Kempat, faktor ekstern diluar kontrol lembaga perbankan masih selalu 

menyelimuti kondisi masyarakat. Misalnya kondisi dan iklim perekonomian 

nasional maupun global yang belum menguntungkan usaha-usaha 

perbankan. Cost of money yang tinggi. Persaingan usaha yang tidak sehat.  

 
 
5.   Ekonomi Kreatif Yang Terlupakan 

 

 Terakhir akan diberikan ilustrasi bidang usaha yang cukup potensial 

untuk dibiayai serta kalau dilihat dari sisi permintaan masalah ini perlu 

mendapat perhatian.  

 Berdasarkan penelitian pada tahun 2005, rata-rata rumah tangga di 

Bali menghaturkan banten-saiban setiap hari sebanyak 34 tandingan. Di Bali 

ketika itu terdapat 688.281 keluarga yang beragama Hindu (data 2003). 

Sedangkan dalam setahun (420 hari) terdapat 108 hari (rerahinan rutin) 

untuk melakukan aturan canang. Jika komponen canang yang terdiri dari 

enam jenis barang, mulai bunga sampai semat dikalikan jumlah keluarga dan 

108 hari maka Bali membutuhkan bunga sebanyak 21.482,65 ton dan 

busung sebanyak 37.966,27 ton. Ini merupakan suatu peluang yang cukup 

bagus untuk diusahakan sebagai suatu industri kreatif yang baru. Ini 

komponen canang sari saja, disamping itu banyak komponen yadnya yang 

lain yang jumlahnya masih ratusan yang tentu memerlukan sarana yang lebih 

banyak lagi seperti daksina, sanggah cucuk, dll. 

 Disamping itu temuan lain tentang penggunaan tenaga kerja pada 

waktu upacara ngaben. Variasi dan jenis upacara ngaben  di Bali sangat 

beragam. Beragam kalau dilihat dari dimensi adanya jasad (sawa) atau tidak, 

dimensi besar-kecil (nista, madya dan utama) serta dimensi desa, kala dan 

patra. Penelitian sederhana dilakukan yang mengambil skala madya dan 

dengan jenis sawa preteka dilakukan pada tahun 2004 di Kabupaten 

Tabanan. Dalam penelitian tsb secara khusus melihat jumlah tenaga yang 

dibutuhkan dalam melakukan upacara. distribusi tenaga kerja terlihat mulai 
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dari H–6 sampai dengan hari H diperlukan total tenaga kerja sebanyak 5591 

orang (laki dan wanita). 

 

Tabel 5 Canangsari dan kandungannya 

No. J e n i s  Berat (gram) % 

1. Bunga 8.5 27 

2. Busung + ron 15 47,6 

3. Sam-sam 4,5 14,3 

4. Pisang 0,5 1,6 

5. Porosan 1 3,2 

6. Semat 2 6,3 

 T  o  t  a  l 31,5 100 

 Sumber: Sukarsa,2005b:124 
 
 

Pada hari H-6 diperlukan 60 orang tenaga kerja wanita dan laki-laki. 

Kemudian pemakaian pada hari berikutnya (H-5) meningkat menjadi 108 

orang dan akhirnya pada puncak acara dibutuhkan 2218 orang.  

 
Tabel 6. Tenaga Kerja yang Bekerja pada  

Upacara Ngaben (orang) 

Hari Laki Wanita Laki+Wanita 

H-6 42 18 60 

H-5 58 50 108 

H-4 513 549 1062 

H-3 555 331 886 

H-2 51 92 143 

H-1 590 524 1114 

H 1283 935 2218 

   5591 

  Sumber: Sukarsa, 2004(22). 

Jam kerja atau kedatangan ketempat upacara setiap orang sangat beragam, 

mulai dari 30 menit sampai dengan 24 jam. Jika di total semua orang yang 

datang membantu dan dikonversi dengan man-days (8 man/days untuk 

orang laki dewasa, 6 man-days untuk wanita dewasa) maka total tenaga kerja 
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yang dibutuhkan untuk ngaben adalah 700 man-days (tepatnya 699 man-

days). Banyaknya tenaga kerja yang diperlukan dalam suatu upacara di Bali 

tentu akan merembet pada keperluan yang berhubungan dengan tenaga 

kerja ini, seperti konsumsi, alat upacara dll. Tindakan ekonomi patut 

direncanakan kedepan termasuk didalamnya perencanaan keuangan agar 

kegiatan tersebut dapat lebih efisien dan terencana.  

 
 
8. Penutup. 

 Demikian pokok-pokok pikiran yang sifatnya lebih umum dan sangat 

jauh dari cakupan teknis perbankan. Semoga ada manfaatnya. Diharapkan ke 

depan bisa merencanakan yang lebih baik, lebih terarah dan bermanfaat bagi 

semua umat. Mari kita mencoba lebih sistematis, terarah  seiring banyak 

tantangan global yang sedang menyerbu di sekitiar kita.  Semoga.  
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Lampiran. 
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Depresiasi Rupiah Terhadap Dolar, Januari 2008
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