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“Penguatan Sinergi BPR-BPRS untuk Memperluas Akses 
Layanan Perbankan Menuju Kemandirian Ekonomi.” 
Begitulah bunyi tema yang digaungkan oleh Perbarindo 

saat mengadakan rapat kerja nasional (Rakernas) di Lampung, 
November 2019 yang lalu. Tema tersebut dipilih tentunya bukan 
asal pilih. Melainkan melalui sebuah proses pemikiran dan 
pertimbangan dari seluruh pengurus Perbarindo. 

Persaingan yang kian keras di industri perbankan serta 
kian merangseknya financial technology di kehidupan sehari-
hari, membuat Perbarindo harus berpacu dengan waktu untuk 
membuat BPR-BPRS se-Indonesia bisa lebih kompetitif. Tak 
sekadar ikut berkompetisi, tapi juga memiliki target jelas. Yaitu 
mampu bersaing dan menang.

Lantas bagaimana caranya agar industri BPR-BPRS bisa 
bersaing dan tak tergilas oleh disrupsi ekonomi? Tentu Perbarindo 
tak bisa berjalan sendiri dalam mengarungi kerasnya lautan 
bisnis keuangan. Perlu konsep dan strategi khusus agar tak 
terpeleset, apalagi terjerembab dalam persaingan yang luar 
biasa hebat. Sebab jika industri BPR-BPRS lengah dan terbuai 
dengan kondisi yang ada, maka kompetitor siap merampas “kue” 
yang selama ini menjadi bagian BPR-BPRS se-Indonesia.  

Oleh karenanya, penguatan sinergi BPR-BPRS dan memperuas 
akses layanan perbankan menjadi langkah konkrit dalam 
menghadapi persaingan itu. Tanpa bekerja secara bersama dan 
melakukan interaksi guna menghasilkan sesuatu yang positif, 
rasanya tak mungkin industri BPR-BPRS mampu melewati 
rintangan bisnis yang semakin berat. Sinergi saja tak akan cukup, 
sebab untuk melakoninya perlu penambah daya berupa semangat 
dan optimisme yang kuat. 

Seperti yang diutarakan Ketua Umum Perbarindo Joko 
Suyanto dalam pidatonya dihadapan ratusan peserta Rakernas 
di Lampung bahwa semangat dan optimistis harus dimiliki 
oleh industri BPR-BPRS Indonesia yang hidup dalam ekosistem 
ekonomi yang sangat dinamis dan penuh persaingan usaha. 
Hadirnya disrupsi teknologi secara masif pun menjadi pukulan 
telak bagi industri BPR-BPRS dan harus segera disikapi dengan 
bijak. 

Pada kondisi saat ini, melakukan sinergi menjadi obat ampuh 
bagi industri BPR-BPRS dalam menghadapi persaingan. Selain itu, 
tentu saja upskilling dan retraining kepada tenaga kerja menjadi 
mutlak diperlukan agar karyawan BPR-BPRS bisa memiliki 
kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan era teknologi yang 
serba digital. (Roes)
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Hal itu diungkapkan Ketua 
Umum Perbarindo, Joko 
Suyanto di depan para 

peserta Rakernas Perbarindo 

2019 di Ballroom Swiss-
belhotel, Bandar Lampung 
(25/11). Menurutnya model 
bisnis yang saling melengkapi, 
menguntungkan dan mendorong 
untuk tumbuh bersama 
bisa menjadi strategi bisnis 
BPR-BPRS dalam menjawab 
tantangan industri jasa 
keuangan saat ini.  

Seperti diketahui bersama 
bahwa ekonomi Indonesia 

menghadapi tantangan hebat. Sementara perekonomian global juga 
mengalami ketidakpastian. Efeknya, perekonomian domestik pun mengalami 
pelemahan. Meski demikian, Joko tetap menaruh optimisme tinggi terhadap 
ekonomi Indonesia ke depan akan menjadi kekuatan ekonomi dunia.  

“Semangat dan optimisme yang sama juga harus dimiliki oleh Industri 
BPR-BPRS Indonesia yang hidup dalam ekosistem ekonomi yang sangat 
dinamis, penuh dengan persaingan usaha, regulasi yang dinamis dan hadirnya 
disrupsi teknologi,” ujar Joko.

Dalam pidato singkatnya itu, Joko juga menyampaikan bahwa per Agustus 
2019, aset Industri BPR telah mencapai Rp143 triliun atau tumbuh 9,47%. 

Sementara kredit yang disalurkan kepada pelaku UMKM mencapai Rp106 
triliun atau tumbuh 11,44%. Begitu pun dengan tabungan yang tumbuh 
sebesar 9,98% dan deposito yang tumbuh sebesar 11,07%. 

Tak hanya itu, Joko juga menyampaikan sejumlah hal-hal mengembirakan 
di antaranya adalah bahwa jumlah nasabah yang dilayani BPR-BPRS mencapai 
15,6 juta rekening. Hebatnya, nasabah tersebut didominasi oleh penabung 
yang berjumlah 11,5 juta rekening dengan rata-rata jumlah tabungannya 
sebesar Rp2  juta. Sedangkan nasabah debitur sebanyak 3,6 juta rekening 
dengan rata-rata  pinjamannya senilai Rp29 juta. “Hal ini tentunya 
mencerminkan bahwa industri BPR-BPRS memang hadir untuk melayani 
masyarakat kecil dan pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia,” kata Joko.

Membuat 
Industri 
BPR-BPRS 
Berdaya 
Saing

Teknologi terus bergerak maju dan menyentuh 
seluruh sendi bisnis termasuk perbankan. BPR sebagai 
community bank diharapkan mampu merespons revolusi 
digital dengan melakukan strategic partnership dan 
kolaborasi.

Sinergi dan Kolaborasi

Rakernas Perbarindo 2019, Ballroom Swiss-Belhotel, Bandar Lampung
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Transformasi Bisnis BPR-BPRS
Dalam satu dekade terakhir, teknologi informasi 

dan komunikasi terus bergerak dinamis. Penetrasi 
internet dan smartphone mendobrak semua aturan 
bisnis yang selama ini berjalan konvensional. Dari 
laporan McKinsey tahun 2018 dan survei Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2018 
menunjukkan bahwa dari 265 juta penduduk Indonesia 

ada 178 juta orang tercatat sebagai  pengguna 
telepon seluler dan 171 juta orang pengguna internet, 
dan 130 juta orang terdeteksi sebagai pengguna 
media sosial secara aktif. 

Data tersebut menunjukkan bahwa revolusi digital 
memang sudah terjadi dan menyadarkan bahwa 
inilah revolusi industri 4.0 harus disikapi dengan arif.  
Revolusi Industri 4.0 yang merupakan wujud dari 
transformasi proses bisnis yang lebih memanfaatkan 
teknologi informasi dan otomatisasi; termasuk 
artificial intelligence, internet of things, dan digital 
economy. 

“Melihat kenyataan tersebut, industri 
harus melakukan inovasi dan adaptif terhadap 
perkembangan teknologi yang ada. Walaupun saya 
percaya dan yakin, keunggulan komparatif yang 
dimiliki oleh Industri BPR-BPRS tidak akan pernah 
tersaingi karena fokus melayani UMKM, dan memiliki 
pendekatan personal, serta pelayanan mudah dan 
cepat,” ujar Joko.

Sadar bahwa Revolusi Industri 4.0 harus segera 
direspons positif, Perbarindo pun mengangkat tema 
khusus pada Rakernas Perbarindo 2019 di Lampung, 
“Penguatan Sinergi BPR-BPRS untuk Memperluas Akses 
Layanan Perbankan Menuju Kemandirian  Ekonomi”. 
Karena itu sejumlah narasumber di bidang teknologi 

informasi (e-commerce) dihadirkan secara khusus 
pada seminar Perbarindo seperti: Koinwork, OVO, 
Investree, Bukalapak dan GETI (Authorized Global 
Channer Partner Alibaba.com). Bahkan kabarnya tidak 
tertutup kemungkinan Perbarindo akan bersinergi dan 
berkolaborasi dengan perusahaan-perusaan berbasis 
information technology tersebut. 

“Dalam momentum Rakernas ini, kami akan 

melakukan penandatangan MoU dengan PT. Geti 
(ATT Group Alibaba.com, Authorized Global Channer 
Patner). Adapun bentuk kerjasamanya adalah 
program mentoring usaha mikro kecil dan menengah 
(UMKM). Ini merupakan upaya akselerasi pemasaran 
e-commerce dari pasar lokal menuju pasar global,” 
tegas Ketua Umum Perbarindo Joko Suyanto.

Selain itu pada Rakernas ini, Perbarindo 
juga merilis aplikasi GCG dan MR BPR yang 
dinamakan BPRudent Platform. BPRPrudent adalah 
aplikasi yang dapat membantu BPR-BPRS dalam 
mengimplementasikan tata kelola perusahaan dan 
manajemen risiko sesuai dengan ketentuan regulasi 
yang ada. Sebelumnya, kata Joko, Perbarindo sudah 
meluncurkan Sistem Informasi Perbarindo, Rumah 
Lelang Perbarindo,  dan Jaringan Bersama (sharing 
bandwith). 

Bahkan dalam waktu dekat, Perbarindo juga 
akan merampungkan aplikasi penunjang operasional 
BPR-BPRS yaitu Loan Organizing System (LOS), 
Skoring Kredit, Human Capital Management (HCM) 
dan aplikasi lainnya. “Semuanya kami lakukan 
untuk menyediakan rumah besar yang menyediakan 
kebutuhan apa pun untuk kemudahan dan menunjang 
bisnis anggota Perbarindo,” imbuhnya. (Roes)

(kiri-kanan): Riwandari Juniasti (Sekjen Perbarindo),
Joko Suyanto (Ketua Umum Perbarindo)
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Ada yang berbeda dari gelaran Rapat Kerja Nasional Perbarindo 
2019 (Rakernas) yang berlangsung di Lampung. Dengan 
mengambil tema khusus yaitu digitalisasi di industri BPR-BPRS, 

panitia Rakernas menghadirkan sejumlah narasumber yang expert 
di bisnis startup Indonesia, di antaranya; Bukalapak, Alibaba, dan 
Tokopedia. 

Menurut Ketua SC Rakernas 2019 Gede Hartadi, diangkatnya 
tema khusus digitalisasi di industri BPR-BPRS sebagai respons dari 
perubahan bisnis yang saat ini memasuki industri 4.0. “Kami ingin 
mendorong masyarakat untuk melek digital, makanya tema Rakernas 
kali ini fokus menyangkut digitalisasi  industri,” ujar Gede. 

Gede juga mengungkapkan bahwa yang membedakan Rakernas 
kali ini adalah adanya kegiatan kunjungan atau silaturahmi ke BPR 
Eka (PT BPR Eka Bumi Artha). “BPR Eka ini adalah BPR terbesar di 
Indonesia dengan aset terbesar dan kunjungan tersebut sebagai salah 
satu bentuk penghargaan kepada Pak Awet yang juga pernah tercatat 
sebagai Ketua Umum DPP Perbarindo,” ujar Gede yang juga menjabat 
sebagai Ketua Bidang Organisasi DPP Perbarindo.

Melalui Rakernas kali ini pula diharapkan bahwa insan BPR-BPRS 
akan memiliki tambahan wawasan ke depan, terutama terkait dengan 
digitalisasi industri. Persaingan ke depan yang semakin sengit dan 
perkembangan teknologi yang terus bergulir cepat, tentu tak bisa 
dihindari oleh industri BPR. Bersiap dan berbenah diri menghadapi 
industri digital tentu menjadi kunci dalam menyikapi hal tersebut. 
“Kami berharap Rakernas ini bisa menularkan virus positif dan BPR 
dapat berubah menjadi lebih modern,” tandasnya. (Roes) 

Melek Digital di Rakernas 2019
Jajaran Pengurus DPP Perbarindo

Gede Hartadi
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Tampil dalam talk show singkat dan sederhana 
di hadapan sekitar 300 anggota Perbarindo, 
Komisaris Utama PT BPR Eka Bumi Artha tak 

hanya memukau banyak orang, tapi juga mampu 
memompa semangat pengurus dan pemilik BPR 
yang hadir di Ballroom Bank Eka yang berada di 
Kota Metro Lampung (sekitar 50 km dari Kota 
Bandar Lampung). 

Pada kesempatan sharing pengalaman yang 
berdurasi sekitar 30 menit dan dipimpin langsung 
oleh Ketua Umum Perbarindo Joko Suyanto, Awet 
Abadi benar-benar memberikan tamparan sekaligus 
pencerahan kepada seluruh insan BPR agar 
memiliki jiwa petarung yang tangguh. Terutama 
dalam menghadapi kondisi persaingan di financial 
industry saat ini kian sengit. 

Lewat tangan dinginnya Bank Eka dibawanya 
menjadi BPR nomor satu dan terbesar di negeri 
ini. Tak pelak, ratusan insan BPR yang hadir saat 
itu benar-benar terpuaskan dan terbayarkan rasa 
penasasarannya terhadap eksistensi BPR Eka yang 

Awet Abadi (Komisaris Utama PT BPR Eka Bumi Artha):

“Sesulit Apa pun, 
Tetaplah Bekerja 
Keras”
Bagi sebagian besar peserta Rakernas 
Perbarindo di Lampung pada 
November 2019 lalu, ada sesuatu 
yang berkesan dan dijadikan sebagai 
oleh-oleh yang bernilai. Kenang-
kenangan itu bukanlah karena panitia 
menyajikan tempat wisata menarik 
dan bukan pula suvenir khas Lampung 
yang bisa dibawa pulang oleh para 
peserta Rakernas kali ini. Melainkan 
oleh-oleh berupa ilmu, inspirasi, dan 
wejangan dari seorang  tokoh BPR di 
Indonesia yang bernama Awet Abadi.

terkenal hebat dengan aset sebesar Rp8,5 triliun dari 
modal awal sekitar Rp30 juta.

Pada kesempatan itu, ada empat orang yang 
bertanya dan langsung dijawab dengan lugas oleh Awet 
Abadi. MediaBPR coba merangkum sesi tanya jawab 
tersebut. Pertanyaan pun mengalir deras dan lebih  
banyak menyangkut strategi bisnis, kunci sukses, serta 
tips dan trik seorang Awet Abadi dalam membesarkan 
BPR Eka. Berikut petikannya:

Awet Abadi
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Bagaimana Pak Awet menyiapkan sumber daya 
manusia khususnya direksi dan bagaiamana cara 
memilih SDM yang benar-benar bisa diandalkan?

Mencari direksi itu setengah mati, bukan setengah 
hidup. Saya sering bergonta-ganti direksi seperti 
ganti baju saja. Saya pernah dalam  setahun itu 
tiga kali ganti direksi. Mengapa demikian, karena 
meneliti komitmen dari teman-teman di BPR itu 
terkadang di luar dugaan saya.

Oleh karenanya, di dalam memilih direksi itu 
jangan sekali-kali lihat penampilan. Utamakan fit 
and proper test. Karakter seseorang itulah yang 
sangat menentukan dalam kita memilih calon direksi.  
Prinsipnya adalah carilah direksi yang profesional, 
teguh dalam pendirian, dan bisa membantu jalannya 
perusahaan.

Jika ditilik dari pengalaman, direksi sebaiknya 
diambil dari unsur apa?

Direksi yang baik itu sebenarnya adalah si 
pemilik modal sendiri. Jika dikemudikan oleh 
pemiliknya sendiri, rata-rata BPR itu akan berumur 
panjang. Coba lihat Pak Rachmad Ali (Pendiri 
Danagung Group—red), hingga umur 70 tahun lebih 
ia masih menjadi direktur. Apalagi di Yogyakarta 
persaingannya sangat ketat.

Tumbuhi dulu banknya. Mungkin generasi 
selanjutnya yang bisa melanjutkan pekerjaan kita 
nantinya. Tapi pimpin dulu sampai BPR-nya benar-
benar tumbuh dan berkembang. Setelah itu baru 
serahkan kepada anak atau ponakan yang memang 
punya karakater baik. Ingat, tidak semua anak atau 
ponakan itu memiliki karakter yang baik. 

Apakah ada syarat khusus dari Pak Awet untuk 
memastikan tidak terjadi kesalahan dalam memilih 
penerus?

Hati-hati dalam mengangkat anak yang tamatan 
S1 untuk menjadi direksi BPR. Untuk belajar BPR itu 
minimal 10 tahun. Tak mudah memang. Apalagi kalau 
dapat AO (account officer) yang ecek-ecek. Poinnya 
dalam menyiapkan generasi bahwa secara akhlak dan 
kejujuran memenuhi syarat. 

Secara statistik, dalam waktu lima tahun 
terakhir, BPR Eka mampu tumbuh signifikan dari 
aset Rp30 miliar menjadi sekitar Rp268 miliar. Apa 
strateginya?

Usaha ini yang harus dijaga adalah trust 
(kepercayaan). Membina kepercayaan di masyarakat 
mutlak. Dengan menempatkan deposito dan 
tabungan, serta linkage program yang kita 
laksanakan dengan bank-bank umum yang memang 
sama visinya dengan kita itulah yang harus didukung. 
Demikian juga pada para penabung-penabung, 
adakanlah kegiatan-kegiatan dan hadiah-hadiah 
untuk mereka. 

Bagaiamana dengan pelayanan nasabah, apakah 
ada trik khusus?

Saya merasaa pelayananlah yang paling sukses 
dijalankan oleh Bank Eka. Misalnya dalam pengajuan 
kredit di Bank Eka, tidak sampai satu hari. Dalam 
waktu singkat, setengah jam selesai dan cair. 
Pelayanan juga harus menjangkau ke tempat-tempat 
yang jauh. Jadi jaga trust  untuk menciptakan situasi 
dan kondisi yang memungkinkan untuk semua dan 
layani nasabah dan debitur dengan sebaik-baiknya.

Melayani itu memang tidak mudah. Urus seluruh 
nasabah dan debitur dengan baik. Jangan sepelekan 
orang kecil. Banyak petani yang susah di Metro. Saya 
minta Bank Eka dan bank-bank lain untuk memajukan 
memajukan mereka.

Nilai-nilai apa yang ditanamkan 
pada karyawan sehingga karyawan 
memiliki tanggungjawab dan loyal pada 
perusahaan?

Dalam memilih dan mempunyai 
karyawan dengan karakter yang baik dan 
mempunyai nilai, pertama yang harus 
diperhatikan adalah proses rekrutmennya. 
Karena dalam perjalanannya, saya 
mendapat lamaran beratus-ratus dari 
calon karyawan. Tapi setelah dilakukan 
fit and proper test, nyatanya cuma dapat 
dua karyawan saja yang memenuhi kritera. 

Penyerahkan cinderamata oleh DPP Perbarindo kepada Awet Abadi
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Sungguh sulit mencari karyawan. Dan kalau sudah 
dapat pasti kita didik di sini.

Bagaiamana dengan sistem disiplin kerja yang 
diterapkan?

Tentu kita didik disiplin kerja. Disiplin itu adalah 
basis pekerjaan. Misalnya masuk pukul 07.30 dan 
keluar pukul 4 sore. Jika pekerjan belum selesai 
harus diteruskan. Demikian juga jika menyangkut 
kejujuran. Tempat kami kalau ada fraud Rp10.000 
saja mesti kita berhentikan atau suruh yang 
bertanggungjawab untuk mengundurkan diri. Sehinga 
tidak ada peluang di Bank Eka untuk mendapati 
status fraud. 

Bagaimana dengan pelayanan 
nasabah?

Kalau pelayanan kepada nasabah 
dipastikan harus bekerja dengan baik. 
Kecerdasannya harus digunakan. Intinya 
jujur, disiplin dan tanggungjawab. Jangan 
sampai kepala cabang tidak tahu apa-
apa. Jangan sampai ada masalah justru 
diserahkan ke AO. Saya minta kepala 
cabang untuk rajin kunjungi para nasabah 
dan silaturahmi. Hal ini penting agar 
mereka dikenal. Karena prisipnya tak 
kenal maka tak sayang. Ini penting supaya 
mereka bayar tepat waktu. Makanya 
rekrutmen harus hati-hati.

Saat di Perbarindo, pegawai saya 
belum datang, saya sudah ada di kantor. 
Pantang saya pulang kalau kerjaan belum 
selesai. Tapi itu saat saya masih muda 
dulu (sambil tertawa).

Saat ini banyak BPR-BPR yang membiayai PNS, 
termasuk Bank Eka. Bagaimana ceritanya Bank Eka 
akhirnya memutuskan untuk ikut membiayai PNS? 

Jadi memang awalnya kami melayani pasar. 
Terjun ke pasar-pasar mengumpulkan uang-uang 
kecil. Lalu ada juga pegawai datang ke Bank EKA 
dan bertanya apakah bisa pinjam? Saya bilang bisa. 
Lantas dia tanya lagi gimana caranya? Ya saya bilang 
ajukan kredit. Lalu dia tanya gimana bayarnya? 
Nah ini yang saya bilang ke dia bahwa kalau kamu 
bayar sendiri pasti tidak bayar. Bagaimana caranya 
Pak? Saya tanya balik, kamu bisa nggak potong gaji? 
Lantas dia jawab, nggak bisa pak karena gajinya 
kecil. Lalu saya bilang ya sudah nanti kembali lagi, 

pikir saja dulu. 
Jadi solusinya adalah bekerja sama dengan juru 

bayar. Kalau juru bayar bisa memotong gaji kamu 
(PNS) untuk bayar itu bisa, maka besok kredit kita 
kasih. Akhirnya setelah itu menjadi kemana-mana 
dan banyak PNS di Lampung ke Bank Eka.

Saat ini banyak PNS-PNS yang dibiayai oleh 
BPD dan Bank Pemerintah. Bagaimana dengan di 
Lampung? 

Betul saat ini banyak PNS-PNS dibiayai BPD dan 
Bank Pemerintah. 

Akhirnya pasar BPR menjadi sempit, karena 
diambil mereka (BPD dan Bank Pemerintah). Bahkan 
yang lebih mengerikan di mana ada bank memanggil 

KPK untuk “memaksa” PNS itu supaya jangan kredit 
ke BPR. Bayangkan, inilah yang terjadi saat ini.

Lantas bagaimana dengan Bank Eka?
Tapi Alhamduillah kami masih bisa menbukukan 

Rp200 miliar lebih, meski rintangan di beberapa 
jalan menghadang. Namun kepercayaan pembiayaan 
kredit masih mengarah ke Bank Eka. Mereka masih 
pinjam di sini. Mereka bilang Bank Eka ini kan bank 
saya. Artinya ada kepercayaan di situ.

Jangan putus asa, terus berusaha supaya kita 
bisa maju berkembang. Lakukan approach dengan 
Bupati, Kepala Dinas, supaya pasar kita tidak 
tergerus. Peliharalah mereka-mereka. Sesulit apa 
pun tantangannya tetaplah bekerja keras, tekun, dan 
jujur. (Roes)

Awet Abadi dan Ketua Umum Perbarindo, Joko Suyanto
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Kota Bandar Lampung menjadi saksi kesuksesan pergelaran Rakernas 
(rapat kerja nasional) Perbarindo yang berlangsung pada 25-26 
November 2019. Selain pelaksanaannya yang berlangsung sesuai 

rencana, upaya maksimal panitia dalam melayani insan BPR-BPRS seluruh 
Indonesia juga boleh diacungi jempol.

Banyak peserta merasa puas dengan materi acara Rakernas yang 
disajikan. Termasuk juga saat peserta diajak untuk mengunjungi dan 
mengetahui lebih jauh tentang BPR terbesar di Indonesia yaitu BPR Eka 
yang berada di Kota Metro, Lampung. Tak hanya dijamu, sebab peserta 
juga diberikan oleh-oleh secara khusus oleh pemilik Bank Eka, Awet Abadi 
berupa sharing ilmu pengelolaan BPR. 

Pada Rakernas kali ini, setidaknya ada 300 bankir BPR-BPRS yang 
hadir dan mengikuti acara. MediaBPR pun mencoba menangkap motivasi 
dan kesan para peserta mengikuti Rakernas 2019 di Lampung. Berikut 
cuplikannya:

Dadi Sumarna
(Direktur Utama BPR Arthapuspa Mega Tegal)
Personal dan Manual

Terkait sinergi BPR-BRS untuk 
memperluas akses layanan pada 
masyarakat, Dadi Sumarna menilai 
bahwa teknologi informasi menjadi 
kebutuhan industri saat ini. Oleh 
karena itu, Perbarindo harus hadir 
di situ sekaligus menguatkan 
kebutuhan-kebutuhan industri. 
Apalagi katanya, banyak anggota 
yang memiliki keterbatasan 
dalam mengaplikasikan teknologi 
informasi.

“Anggota tentu berharap 
Perbarindo aktif untuk itu, sebab 
kebutuhan IT itu sangat penting. 
Namun demikian, pendekatan 
personal untuk mengurus BPR itu 
juga belum bisa ditinggalkan,” ujar 
Ketua DPD Perbarindo Jawa Tengah ini.

Pada Rakernas ini, Dadi menyapaikan apresiasi yang setinggi-tingginya 
untuk panitia karena  mendatangkan narasumber IT yang bersentuhan 

langsung dengan kebutuhan 
industri. Oleh karenanya teman-
teman peserta ini tidak sebatas 
mengikuti Raker, tapi juga 
mengikuti sosialisasi-sosialisasi 
yang demikian. 

“Dengan sosialisasi itu, nanti 
saat pulang para anggota bisa 
menerapkan pada industrinya 
masing-masing. Paling tidak ada 
gambaran, harus seperti apa ke 
depan. Perlu diakui bahwa kita 
tidak bisa meninggalkan langsung 
tentang pendekatan personal 
itu tadi. Sebab kekuatan BPR itu 
di sana. Tapi kalau pemasaran 
masih manual rasanya berat 
juga,” ujarnya.

Dalmasius Panggalo 
(Direktur Utama BPR Bank 
Sulawesi Mandiri)
Tak Ada Cara Lain

Menurutnya saat ini 
industri BPR-BPRS tak bisa 
lagi sepenuhnya melakukan 
operasional bisnisnya secara 
konvensional. Transformasi 
ke era digital kata Dalmasisus 
mutlak dilakukan. Jika cara-
cara konvensional terus 

Rakernas Lampung yang 
Bikin Asa Melambung

Kata Mereka

Dadi Sumarna

Dalmasius Panggalo
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dipertahankan, menurut 
Dalmasius bisnis BPR-BPRS akan 
terus digerogoti bank umum dan 
Financial Technology (FinTech) 
yang sudah memaksimalkan peran 
dan fungsi teknologi informasi 
dalam menjalankan bisnis. 

“Kita memang harus 
bertransformasi ke digital. 
Makanya penguatan sinergi 
seperti tema Rakernas ini menjadi 
penting. Dan tak ada cara lain 
untuk menyikapi tantangan itu 
kecuali memanfaatkan IT untuk 
melayani nasabah,” ujar Ketua 
DPD Perbarindo Sulawesi Selatan

 Dalmasius juga menambahkan 
bahwa yang sulit adalah 
bagaimana memperoleh sistem 
teknologi informasi tersebut. 
Oleh karena itu, dia beranggapan 
bahwa kolaborasi adalah sebagai 
salah satu jalan keluar yang cocok 
untuk saat ini. “Semoga di tahun 
2021 kita BPR di Sulawesi Selatan 
sudah mengadopsi sistem digital 
secara keseluruhan,” ungkap 
Dalmasius. 

Sofyan Saro 
(Komisaris Utama BPR 
Lengayang)
Mau Tidak Mau

Rakernas Perbarindo 
bagian sebagian DPD menjadi 
wadah untuk menyampaikan 
aspirasi sekaligus mendapatkan 
pencerahan terhadap 

permasalahan yang dihadapi BPR-
BPRS di daerah. DPD Perbarindo 
Sumatera Barat misalnya yang 
saat ini menghadapi kesulitan 
untuk memenuhi ketentuan POJK 
tentang modal inti (minimal Rp3 
miliar).

POJK tentang modal inti itu 
sendiri sejatinya harus dipenuhi 
setiap BPR sampai batas waktu 
tanggal 31 Desember. “Kami 
mengharapkan bahwa pada 
Rakernas kali ini ada solusi soal 
itu POJK modal inti itu. Kita 
juga berharap bahwa OJK bisa 
melakukan semacam penundaan,” 
tukas Sofyan.

Rakernas kali ini yang 
megangkat tema Penguatan 
Sinergi BPR-BPRS untuk 
Memperluas Akses Layanan 
Perbankan Menuju Kemandirian 
Ekonomi Masyarakat, menurut 
Sofyan sudah sesuai dengan 
kebutuhan industri BPR-BPRS saat 
ini. Hanya saja katanya, terkait 
penerapan teknologi informasi 
di BPR-BPR hingga saat ini sudah 
berlangsung di Sumatera Barat. 
“Kita sudah mengarah ke sana, 
hanya saja tidak seperti di 
kota-kota besar. Mau tidak mau, 
suka tidak suka, kita harus siap 
menghadapi perubahan zaman 
itu,” ungkap Sofyan. 

Slamet Widodo
(Direktur Utama PD BPR BKK 
Pati)
Meningkatkan Peran 
Perbarindo

Motivasinya mengikuti 
Rakernas Lampung adalah 
menambah wawasan tentang ilmu 
BPR. Selain itu, Selamet Widodo 
mengaku ingin bertemu dengan 
direksi maupun pengurus BPR se-
Indonesia untuk bertukar pikiran 

Rakernas DPP Perbarindo 2019

Sofyan Saro
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terutama terkait cara pengelolaan 
BPR yang baik dan benar.

Selain itu, ia juga termotivasi 
dengan Rakernas 2019 karena 
tema seminar yang diangkat 
sangat bermanfaat, yaitu tentang 
bagaimana teknologi informasi 
dalam akses layanan BPR. ”Dengan 
adanya kerja sama Perbarindo 
dengan perusahaan IT tersebut 
tentu dapat membantu BPR dalam 
mengembangkan produk-produk. 
Dan tentu saja bisa menambah 
pangsa pasar dan meningkatkan 
laba perusahaan ke depannya,” 
ungkap Slamet yang berharap 
Rakernas ini dapat meningkatkan 
peran Perbarindo dalam 
mengayomi seluruh anggotanya 
yang ada di seluruh Indonesia.

Nataria Ika Prasetyawati
(Direktur Utama PD BPR 
Bank Pasar Kabupaten 
Kudus)
Meningkatkan Peran 
Perbarindo

Banyak alasan yang mengiringi 
langkah peserta untuk hadir 
pada Rakernas 2019 di Lampung. 
Selain adanya kebutuhan untuk 
menyegarkan pengetahuan 
tentang BPR, ada pula yang 
memang ingin memperbarui 
pengetahuannya seputar industri 
BPR di Indonesia.

Nataria Ika Prasetyawati 
mengaku datang ke Rakernas 
Perbarindo karena didorong oleh 
keinginan untuk menjalin link 
dengan BPR dari luar Pulau Jawa 
dan semua yang ada di Indonesia. 
“Selain itu di sini kita bisa sharing 
pengetauan dengan berbagai BPR 
di Indonesia. Jadi kita bisa tahu 
apa keunggulan dan kelemahan dari BPR kita,” ujar 

Nataria. 
Soal digitalisasi BPR, ia mengaku 

saat ini memang sudah eranya 
digital di seluruh industri termasuk 
perbankan. Menurutnya digitalisasi 
itu sangat  membantu untuk 
memperlancar proses pelayan dan 
edukasi kepada para pelanggan. 
“Jadi untuk materi seminar 
Rakernas hari ini sangat bagus bagi 
perkembangan BPR itu sendiri,” 
ungkapnya.   

Isnowo
(Direktur BPR Bank Sinar 
Terang)
Jangan Terbelah

Pelaksanaan Rakernas 2019 di 
Lampung rupanya menyimpan kesan 
tersendiri bagi Isnowo, anggota 
Perbarindo dari Bekasi. Ia mengaku 
senang karena dapat hadir pada 
acara besar seperti Rakernas. 
Menurutnya materi yang diberikan 
pada rakernas dan seminar bagus 
sekali untuk anggota Perbarindo.

Kendati demikian, Isnowo 
menyayangkan soal penempatan 
peserta Rakernas yang terbagi dalam 
dua hotel berbeda. “Semoga ke 
depan akomodasi seperti hotel bisa 
disatukan dan tidak terbelah-belah,” 
ujarnya. Ia beranggapan jika hotel 
bisa menjadi satu maka komunikasi 
antar BPR-BPRS seluruh Indonesia 
mungkin bisa lebih intens dan 
terbuka.

Sementara itu, terkait dengan 
hasil Rakernas, Isnowo ingin agar apa 
saja yang sudah diputuskan dalam 
rapat dapat segera dieksekusi dan 
dilanjutkan. “Hal itu penting untuk 
kesinambungan usaha BPR agar lebih 
maju dan lebih bermanfaat bagi 
masyarakat Indonesia,” tukasnya.

Slamet Widodo

Nataria Ika Prasetyawati

Isnowo

(Roes)
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Kolaborasi telah menjadi mantra sakti di era 
digital seperti sekarang. Membangun sinergi 
dengan pihak lain diyakini dapat mengatasi 

disrupsi yang bisa datang secara tiba-tiba. BPR 
sebagai bagian dari industri perbankan menyadari 
pentingnya menjalin kerja sama atau kemitraan 
untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. 

Joko Suyanto, Ketua Umum DPP Perbarindo 
mengatakan sinergi dengan lembaga atau pihak 
lain merupakan salah satu strategi industri BPR-
BPRS untuk menggenjot daya saing. “Strategic 
partnership BPR dengan pemerintah, Bank Umum, 

maupun lembaga keuangan lain terus diperluas untuk 
bersama-sama meningkatkan pertumbuhan industri 
dan perekonomian,” ujar Joko. 

Kemitraan strategis BPR dapat dilakukan dalam 
banyak hal seperti pendanaan, penyaluran kredit, 
penjaminan kredit, maupun perkuatan infrastruktur 
kelembagaan. Dari sisi pendanaan, masih terbuka 
peluang cukup besar bagi industri BPR-BPRS untuk 
memacu perolehan dana baik dari masyarakat, 
Pemerintah Daerah, lembaga pembiayaan maupun 
bank umum besar. 

Agar kemitraan strategis berjalan dengan 
mulus, Perbarindo memandang perlunya peran aktif 
regulator jasa keuangan dalam menghubungkan 
industri BPR-BPRS dengan pihak ketiga. 

Perbarindo sendiri selama ini telah banyak 
berperan dalam memperluas kemitraan industri 
dengan lembaga lain. Ambil contoh, penjajakan kerja 
sama yang tengah dilakukan dengan Bank BNI terkait 

BPR Terus Perkuat 
Kemitraan Strategis

Perbarindo mendorong anggotanya 
untuk memperluas kolaborasi dengan 
pihak lain melalui inisiatif digitalisasi 
sesuai dengan Arsitektur BPR “Now”.

Joko Suyanto, Ketua Umum Perbarindo
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dengan peran BPR dalam sistem pembayaran. 
Untuk mendukung pengembangan kerja sama 

industri BPR-BPRS, Perbarindo juga telah menginisiasi 
Arsitektur BPR “Now” yang dapat difungsikan sebagai 
peta jalan pengembangan bisnis BPR ke depan. 
Arsitektur tersebut, kata Joko, telah mengadopsi 
prinsip sharing economy dan disusun untuk semua 
level BPR.  “Arsitektur BPR itu menjadi acuan dalam 
pengembangan teknologi digital enabler di industri,” 
ungkapnya. 

Seperti diketahui, dalam Arsitektur BPR “Now” 
tersebut, setidaknya ada dua komponen penting. 
Pertama, adanya sistem informasi terintegrasi yang 
disebut Sistem Informasi Perbarindo (SIP). Dengan 
adanya SIP, industri bisa melakukan pelaporan ke 
regulator maupun penyampaian informasi ke publik 
dengan single platform.

Kedua, adanya aplikasi integrator yang 
memperkuat core banking system. Rencananya, 
dalam waktu dekat aplikasi yang difasilitasi oleh 
Perbarindo ini akan segera diluncurkan. Aplikasi itu 
nantinya dapat melakukan credit scoring, pemetaan 
profil risiko, maupun manajemen SDM. 

Upaya untuk memperluas kemitraan strategis BPR 
dengan pihak ketiga mendapatkan sambutan positif 
dari OJK. Seperti disampaikan Roberto Akyuwen, 
Analis Eksekutif Senior pada Deputi Komisioner 
Pengawas Perbankan IV OJK. Ia mengatakan, OJK 
mendukung keberlanjutan bisnis BPR melalui 
berbagai tahapan. “OJK berharap BPR dapat terus 
memperluas kemitraan strategis dengan pihak lain 
sehingga dapat meningkatkan inklusi keuangan,” 
ujarnya dalam sebuah seminar di Jakarta. 

Selain itu, OJK juga akan terus mendorong 
peningkatan kapasitas SDM dan perkuatan 
permodalan. Dengan begitu, BPR akan semakin 
kompetitif dengan lembaga jasa keuangan lainnya. 

Pada praktiknya, secara individual BPR sudah 
banyak melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. 
Ini berarti sejalan dengan arahan dari Perbarindo 
dan regulator agar industri memperkuat kemitraan 
strategis untuk pengembangan bisnis. 

Dengan dukungan digitalisasi yang diprakarsai 
Perbarindo, ke depan industri BPR-BPRS terutama 
yang menjadi anggota dapat lebih lincah lagi dalam 
memperluas kolaborasi dengan pihak ketiga.
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Dari sisi aset, kredit, sampai pengumpulan 
dana pihak ketiga (DPK), industri BPR, 
boleh dibilang memiliki kinerja yang 

cukup baik. Secara nominal, total aset BPR 
mengalami kenaikan menjadi Rp151,959 triliun 
per Juni 2019 dari sebesar Rp109,452 triliun 
pada 2015. Demikian juga penyaluran kredit 
yang jumlahnya sudah mencapai Rp114,341 
triliun per Juni 2019 naik dari Rp80,572 triliun 
pada 2015. Hal tersebut 
juga didukung dengan 
pengumpulan DPK yang 
naik menjadi Rp103,061 
triliun pada Juni 2019 
dari sebesar Rp72,068 
triliun pada 2015.

Hanya saja, 
pertumbuhan komponen 
kinerja keuangan BPR 
secara tahunan baik 
penghimpunan DPK 
maupun aset memang 
cenderung melambat 
dalam lima tahun 
terakhir. Pertumbuhan 
aset tahunan pada 2018 berada di kisaran 
8,24% dari pertumbuhan sebesar 13,49% pada 
2015. Demikian juga dengan DPK yang menjadi 
sebesar 10,11% pada 2018 dari sebesar 14,81% 
pada 2015. Namun, dari sisi kredit, tren positif 
justru terjadi.  Kredit BPR secara industri 
tumbuh 10,34% pada 2018, lebih tinggi dari 
2015 yang sebesar 9,79%.

Menurut Roberto Akyuwen, Analis Eksekutif 
Senior pada Deputi Komisioner Pengawas 
Perbankan IV, Otoritas Jasa Keuangan, hal 
tersebut dapat diselisik dari empat aspek, 
yakni: permodalan, SDM dan manajemen, 
kualitas tata kelola, hingga implementasi 
teknologi informasi. Dari sisi permodalan, 
Roberto menyebut, rata-rata BPR memiliki 
permodalan terbatas. OJK mencatat, sekarang 
ini ada sekitar 240  BPR yang belum memenuhi 

ketentuan Modal Inti sebelum akhir 
tahun ini. 

“Sepertinya ada 240 BPR yang 
tidak mampu memenuhi Modal Inti. 
Sebenarnya, sudah cukup banyak 
(BPR) yang terpenuhi Modal Inti atau 
pun akan dipenuhi pada batas waktu 
akhir tahun ini,” kata Roberto di sela 
Infobank Award 2019, akhir Agustus 
lalu.  

Roberto menjelaskan, 
OJK  sudah melakukan upaya-
upaya pengawasan  melalui  
kantor OJK  regional. Pengawas 
dari masing-masing kantor regional 
OJK sudah meminta rencana 

penyelesaian modal para pemegang saham BPR . 
Seperti diketahui, berdasarkan 

aturan OJK, BPR dengan Modal Inti kurang dari Rp3 miliar 
wajib memenuhi Modal Inti minimum sebesar Rp3 miliar 
per 31 Desember 2019 dan harus memenuhi ketentuan 
Modal Inti Minimum sebesar Rp6 miliar paling lambat 31 
Desember 2024. Sedangkan,  BPR yang memiliki Modal 
Inti paling sedikit Rp3 miliar, namun kurang dari Rp6 
miliar wajib memenuhi batas minimum paling lambat 
31 Desember 2019. Pemenuhan Modal Inti minimum Rp6 
miliar.

Kalau sampai akhir 2019 ternyata BPR tidak 
dapat memenuhi persyaratan Modal Inti minimum 
tersebut, OJK akan menginisiasi BPR untuk bergabung 
dengan BPR yang lebih besar, atau merger dengan sesama 
BPR kecil, dan melakukan self-subsiditasi.

Lalu, Roberto juga memaparkan adanya kelemahan 
BPR dari sisi: SDM dan manajemen; kualitas tata 

Menjaga Sustainability 
Bisnis BPR-BPRS Meskipun lima tahun belakangan industri 

BPR/S terus mengalami pertumbuhan, 
namun sejumlah tantangan tetap 
perlu  diantisipasi.  Bukan hanya dari 
sisi permodalan, tetapi juga dari SDM, 
manajemen, dan kualitas tata kelola, 
hingga implementasi teknologi informasi. 
Seperti apa antisipasi yang disiapkan?

Roberto Akyuwen
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kelola yang cenderung minim; serta lemahnya 
pengimplementasian sistem teknologi informasi 
dalam operasionalnya. 

Hal itu kemudian berakibat pada keberadaan 
jumlah produk dan layanan yang terbatas, sulitnya 
perolehan sumber dana murah, biaya operasional 
yang tinggi, dan skala ekonomi yang terbatas. 
Hal tersebut pada akhirnya dapat mengakibatkan 
pelemahan daya saing industri BPR dalam industri 
keuangan baik regional maupun nasional. 

Meskipun secara kualitas pemodalan pemenuhan 
CAR rata-rata industri BPR mencapai kisaran 22%, 
65% untuk BPR dan 19, 54% pada BPRS per Juni 2019, 
namun kualitas penyaluran kredit yang tercermin 
dari Non Performing Loan (NPL) dan Non Performing 
Financing (NPF) pada BPRS, tetap menjadi tantangan 
yang harus juga diperhatikan. Berdasarkan catatan 
OJK, NPL Net industri BPR berada di level 5,54% dan 
sebesar 7,53% untuk NPF BPRS. 

Dari sisi efisiensi operasional, dengan rasio BOPO 
industri BPR per Juni 2019 yang sebesar 82,34% dan 
BPR yang sebesar 85,78%, juga menjadi tantangan 
yang tidak bisa dikesampingkan. Hal tersebut 
terutama bagi BPR di kelas BUKU II dan BUKU III yang 
masing-masing diharapkan bisa mencapai BOPO pada 
kisaran 78%-80% dan 75%.

 Sedangkan dari sisi produk dan layanan, memang, 
tidak semua BPR yang memiliki kelemahan tersebut. 
Ada beberapa BPR yang asetnya bahkan mampu 
melampaui bank umum. Malah, dari sisi produk dan 
layanan, beberapa BPR ada yang sudah memiliki 
layanan payment system online, baik melalui QR 
(Quick Response) Code dan ATM.  Namun kondisi 
umum terhadap tantangan-tantangan ini diharapkan 
bisa segera diantisipasi oleh pelaku industri BPR.

Penguatan Kelembagaan dan Transformasi BPR
Guna meningkatkan daya saing industri BPR 

ke depan, Roberto Akyuwen, mengatakan, OJK 
pada 2019 mendorong pelaku industri BPR untuk 
meningkatkan permodalan baik melalui langkah 
merger, maupun akuisisi. Hal tersebut terutama 
untuk BPR-BPR yang menumpuk pada satu lokasi 
tertentu.

Menurut Roberto, ada beberapa titik di mana BPR 
terlalu padat dan OJK terus berupaya mendorong BPR 
melakukan merger. Dengan demikian,  diharapkan di 
daerah yang BPR-nya menumpuk, bisa memiliki  BPR 
yang kuat serta bisa bersaing dengan bank umum 

yang ada di daerah tersebut. 
“Ini agar BPR di daerah tersebut kuat dan besar 

secara ukuran. Inilah yang kami dorong dalam 
konteks BPR. Ini bukan pilihan lagi, tapi keharusan 
kalau melihat tantangan yang ada,” tandas Roberto. 
Berdasarkan data OJK, saat ini, hampir 70% BPR 
terkonsentasi di Pulau Jawa dan Bali. 

Sedangkan secara prudensial, OJK juga 
mendorong BPR untuk melakukan pelaporan 
BPR kepada OJK dan memperkuat struktur dan 
pengelolaan manajemen risiko di BPR pada 2019. 
Untuk infrastruktur baik capacity building SDM 

BPR maupun implementasi teknologi, OJK terus 
mendorong sertifikasi kompetensi kerja pengurus 
BPR/S dan pengimplementasian standar penggunaan 
teknologi informasi kekinian.

Hal lain yang juga didorong OJK adalah melakukan 
program transformasi BPR. Berdasarkan tinjauan OJK 
terhadap industri BPR, ada tiga tahap dari program 
transformasi BPR tersebut. Tahap tersebut meliputi: 
penguatan sumber daya dan kemitraan strategis, 
perbaikan tata kelola manajemen risiko dan budaya 
kerja, serta perluasan jangkauan produk dan layanan 
BPR.  Untuk perluasan jangkauan produk dan 
layanan BPR, OJK mendorong agar BPR melakukan, 
pengembangan produk dan layanan berbasis wilayah, 
berbasis sektor, dan berbasis nasabah.

“Tahap terakhir dalam rangka berlari cepat 
adalah pengembangan produk dan layanan untuk 
memperluas jangkauan BPR terhadap nasabah 
yang potensial yang masih ada di berbagai sektor,” 
pungkasnya.
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Industri BPR-BPRS 
menghadapi 
tantangan yang 

tidak ringan dalam 
mengembangkan 
bisnisnya. Sektor 
usaha mikro, kecil, 
dan menengah 
(UMKM) yang menjadi 
target utama 
pembiayaannya 
ibarat kembang desa 
yang memikat semua 
mata lelaki. Hampir 
semua lembaga 
jasa keuangan, baik 
perbankan umum, Financial Technology 
(FinTech) maupun lembaga keuangan mikro 
atau koperasi membidik pasar pembiayaan 
sektor usaha yang digeluti oleh orang 
banyak tersebut. 

Selaian kepungan kompetitornya, 
internal BPR juga dihadapkan pada 
sejumlah problematika yang terbilang 

klasik. Keterbatasan permodalan, kompetensi SDM, dan sumber 
dana yang mahal menjadi fenomena umum di banyak BPR-BPRS. 
Hal itu ditambah kebijakan yang seringkali kurang berpihak 
pada industri BPR-BPRS.

Di tengah tantangan internal dan eksternal tersebut, 
industri BPR-BPRS terus bergerak mencari solusi. Perbarindo 
secara organisasi telah memfasilitasi digitalisasi untuk 
mendukung pengembangan bisnis industri. Ini dibuktikan 
dengan implementasi  Sistem Informasi Perbarindo (SIP) dan 
aplikasi untuk mengelola risiko yang kini sedang dalam tahap 
percobaan. 

Untuk mengatasi dinamika baik di internal maupun 
eksternal, mau tidak mau BPR-BPRS harus melakukan inovasi 
digital. Berdasarkan riset Salesforce pada Digital Banking 
Report, 62% nasabah di zaman sekarang berharap perusahaan 
beradaptasi dengan persona seperti tingkah laku, pola 
komunikasi, dan kebiasaan mereka. 

Oleh karena itu seiring perubahan tersebut, industri 
perbankan, termasuk BPR-BPRS harus melakukan transformasi 
digital. Digitaliasi akan membuat proses bisnis menjadi lebih 
cepat, lebih murah, dan lebih luas.

Di level individu, beberapa BPR sudah melakukannya. 

Ambil contoh, yang telah dilakukan oleh BPR Supra dengan 
meluncurkan layanan berbasis digital seperti aplikasi Supra 
Mobile. Aplikasi tersebut menghadirkan fitur-fitur untuk 
memudahkan transaksi pelayanan. Nasabah cukup mengunduh 
aplikasinya di ponsel pintar dan setelah itu bisa melakukan tarik 
tunai tanpa menggunakan kartu di ATM.

Selain BPR Supra, BPR Sukawati Pancakanti (Kanti) juga telah 
melakukan transformasi digital. Bekerja sama dengan pihak 
ketiga, BPR di Bali itu sudah melayani pembukaan rekening 

Inovasi Digital  
Solusi Perluas 
Jangkauan 
Produk dan 
Layanan
BPR-BPRS
Menghadapi dinamika internal 
dan eksternal, tiada jalan 
lain bagi industri untuk 
meningkatkan daya saing 
kecuali mengembangkan 
produk dan layanan berbasis 
digital.
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tabungan cukup melalui 
ponsel pintar. Bahkan, 
rencananya pada tahun 
depan akan meluncurkan 
Kanti Pay, yaitu e-money 
berbasis aplikasi. 

Hal serupa dilakukan 
oleh BPR Sejahtera Batam 
yang telah meluncurkan SB 
Mobile dan SB Internet Local 
Bank. Hal itu sesuai dengan 
visinya yaitu menjadi digital 
community local bank yang 
memberikan makna hidup 
lebih bagi masyarakat Kepri. 

Aplikasi itu memiliki 
layanan SB Informasi 
Rekening, SB Transfer, SB 
Pembelian, SB Pembayaran, 
dan SB Deposito Online. 
Selain itu ada fitur yang 
beragam sesuai dengan 
kebutuhan nasabah. 

Pengembangan layanan 
digital di BPR-BPRS juga 
sejalan dengan peningkatan 
penetrasi internet. Survei 
Asosiasi Penyelenggara Jasa 
Internet (APJII), menyebut 

penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 64,8% pada 
2018, naik 10,12%  atau 27 juta jiwa dari tahun sebelumnya. 
Mengacu kepada hasil survei tersebut, ada 171,17 juta jiwa 
pengguna internet dari total 246,16 juta jiwa penduduk Indonesia.

Hasil survei tersebut sejalan dengan temuan dari lembaga 
konsultan global McKinsey di mana Indonesia merupakan negara 
dengan pertumbuhan digital tercepat. Survei McKinsey dilakukan 
pada periode 2013-2017.

Dengan berbagai hasil riset dari lembaga yang kredibel tersebut, 
strategi inovasi digital yang sedang ditempuh industri BPR-BPRS 
untuk menjaga sustainabilitasnya sudah tepat. Oleh karenanya, 
dukungan dari regulator terkait pengembangan digitalisasi di 
industri sangat dbutuhkan.
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Sebagai salah satu 
daerah dengan 
jumlah BPR 

terbanyak di Indonesia, 
Bali terpilih menjadi 
tempat penyelenggaraan 
puncak peringatan Hari 
BPR-BPRS Nasional yang 
diselenggarakan pada 13 
Juli 2019 lalu. 

Acara tersebut 
berlangsung meriah dan 
dihadiri oleh ribuan 
masyarakat, nasabah BPR, 
UMKM mitra BPR, pengurus dan anggota DPD 
Perbarindo se-Bali, pengurus DPP Perbarindo 
dan para tamu undangan. Kegiatan diisi 
dengan senam, jalan sehat, dan menikmati 
hiburan di Lapangan Renon Denpasar.  

Hadir dalan Peringatan Hari BPR-BPR 
Nasional di Bali antara lain Ketua Dewan 
Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih, Deputi 
Komisioner Pengawasan Perbankan IV OJK 
Teguh Supangkat, Staf Ahli Kementerian 

Puncak 
Peringatan 
Hari BPR-BPRS 
Nasional Ke-3
di Bali 
Berlangsung 
Semarak
Diisi dengan kegiatan Funwalk 
yang menawarkan hadiah 
menarik dan dihadiri lebih dari 
20 ribu orang, panitia pelaksana 
menilai acaranya berhasil.

Koperasi dan UMKM, Herustiati, Sekretaris Direktorat Jenderal 
Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri 
RI, Gede Suratha, Ketua Umum DPP Perbarindo, Perwakilan 
dari Pemprov Bali dan Polda Bali, Kepala OJK Bali Nusra, Ketua 
DPD Perbarindo Bali, beserta undangan lainnya.

Seiring dengan persaingan dunia perbankan yang kian 
ketat, BPR – BPRS tidak akan luntur serta masih menjadi salah 
satu perbankan yang diminati masyarakat. Karakteristik BPR – 
BPRS yang memiliki kemudahan dalam penyaluran kredit dan 
keunikan dalam menghimpun dana masyarakat dibandingkan 
dengan bank konvensional lain menjadi daya tarik tersendiri, 
sehingga BPR-BPRS masih diminati.

Ketua Panitia Hari BPR-BPRS 2019 Panji mengungkapkan, 
rasa syukurnya karena DPD Perbarindo Bali bisa dipilih 
dan dipercaya sebagai penyelenggara event nasional HUT 
BPR-BPRS yang ke-3 dan dipusatkan di lapangan Bajra 
Sandhi Denpasar Bali. “Tentunya berkat dukungan seluruh 
stakekholder serta rekan-rekan DPP selaku Panitia SC yang 
senantiasa memberikan arahan bagaimana helatan besar 
yang melibatkan tidak kurang dari 20.000 masyarakat peserta 
FunWalk di Bali bisa dipersiapkan hingga terlaksana dengan 
lancar dan sukses,” ujar Panji.

Panji menambahkan, ungkapan terima kasihnya atas  
semangat dan kerjasama rekan-rekan di panitia Organizing 

Committe (OC) Perbarindo 
Bali yang  dengan 
disiplin mengawal 
terselenggaranya acara 
sesuai tahap demi 
tahap. “Terima kasih 
atas seluruh kerja sama 
panitia sehingga acara 
berjalan dengan sukses,” 
ungkapnya.

Sekadar informasi,  
Peringatan Hari BPR-BPRS 
Nasional ke-3 itu juga 
menyediakan hadiah yang 
dinanti-nantikan para 

peserta Funwalk. Hadiahnya cukup spektakuler karena panitia 
menyediakan satu unit mobil sebagai hadiah utamanya. 

Acara itu sendiri, kata Panji, secara umum tidak ada 
hambatan yang berarti karena didukung oleh personil yang 
cukup dan bertanggung jawab pada setiap mata acara. 
“Hampir tidak ada rintangan yang berarti selama acara. Saya 
juga berharap semoga makna perayaan BPR-BPRS memberikan 
suasana secara nasional bahwa BPR semakin dikenal dan dekat 
dengan masyarakat UMKM di mana pun berada di seluruh 
wilayah NKRI,” pungkasnya.

Funwalk pada Peringatan Hari BPR, Bali
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OVERVIEW

Dalam menyelenggarakan berbagai layanan perbankan berbasis 
teknologi informasi, BPR/BPRS memerlukan sebuah sistem 
informasi yang dapat menyajikan laporan rutin atas kegiatan 
operasional untuk setiap tingkat manajemen dalam BPR/BPRS 
dan seluruh bisnis BPR/BPRS. Selain itu, sistem informasi yang 
dibutuhkan juga dapat mencatat dan mengumpulkan informasi 
secara objektif dan dapat mendistribusikan data atau informasi 
ke berbagai satuan kerja dengan memadai (jenis, kualitas, 
kuantitas, frekuensi, dan waktu). 

Berdasarkan kondisi tersebut, Perbarindo mengembangkan 
sebuah sistem informasi manajemen terpadu bernama Riseeko 
yang terdiri dari modul GCG, Manajemen Risiko, Loan Origination 
System (LOS), Credit Scoring, dan Tingkat Kesehatan Bank. 

Riseeko dapat membantu BPR/BPRS meningkatkan kepatuhan 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai 
dengan regulasi yang berlaku.

Tidak hanya pemenuhan regulasi, BPR/BPRS memerlukan sistem 
informasi manajemen yang sesuai dengan kondisi industri dan 
dapat mendukung bisnis BPR/BPRS. Riseeko merupakan sistem 
informasi berbasis cloud yang memanfaatkan internet untuk 
mengelola data dan informasi pengguna. Seluruh data yang akan 
diproses pada Riseeko, tersimpan secara terpusat. Teknologi ini 
memungkinkan para BPR/BPRS untuk menggunakan sistem 
informasi manajemen tanpa memerlukan investasi yang besar.

Tidak memerlukan biaya investasi yang 
tinggi
Dengan berbasis cloud, Riseeko tidak memerlukan biaya 
investasi seperti infrastruktur, hardware, software, dan 
lain-lain. 

Aplikasi dikembangkan sesuai dengan 
regulasi yang berlaku
Riseeko memiliki �tur dan alur penggunaan aplikasi 
yang disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan 
regulasi. 

Fleksibel 
Riseeko dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan 
karakteristik masing-masing BPR. 

Dapat diakses dari mana saja
Riseeko merupakan aplikasi berbasis web yang dapat 
digunakan dimana saja dengan memanfaatkan jaringan 
internet.

Mudah digunakan
Riseeko memiliki user interface yang sangat mudah 
untuk dipelajari.

GCG
Modul GCG membantu BPR/BPRS dalam melakukan penilaian penerapan tata 
kelola BPR/BPRS. Hasil dari penilaian penerapan tata kelola tersebut adalah 
laporan yang dapat diunduh dan dicetak. Format modul ini disesuaikan dengan 
ketentuan SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi 
Bank Perkreditan Rakyat.

Manajemen Risiko
Modul Manajemen Risiko membantu BPR/BPRS dalam memilih tingkat parameter 
risiko yang sesuai dengan kondisi BPR. Modul ini juga mengeluarkan jenis risiko 
yang harus dilaporkan sesuai dengan pro�l risiko berdasarkan ketentuan POJK 
Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank 
Perkreditan Rakyat. Format modul ini disesuaikan dengan ketentuan lampiran 
SEOJK Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank 
Perkreditan Rakyat.

Loan Origination System (Under Development)
Modul Loan Origination System (LOS) adalah modul dengan pendekatan 
work�ow yang dikembangkan secara khusus untuk mendukung pemrosesan 
aplikasi kredit yang dibutuhkan BPR/BPRS. Modul ini dapat melakukan pemros-
esan administrasi pembiayaan secara komputerisasi sejak tahap loan origination 
hingga tahap approval.

Credit Scoring (Under Development)
Modul Credit Scoring atau penilaian kredit merupakan modul yang dapat 
digunakan oleh BPR/BPRS dalam menentukan kelayakan calon nasabah untuk 
menerima pinjaman. Penilaian kredit berdasarkan data nasabah yang sudah 
dikumpulkan melalui pengisian pengajuan pinjaman yang dilakukan sebelumnya. 

Tingkat Kesehatan Bank (Under Development)
Modul Penilaian Tingkat Kesehatan Bank merupakan modul dengan pendekatan 
kualitatif dari berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkem-
bangan BPR/BPRS.  Tingkat Kesehatan Bank meliputi beberapa faktor meliputi 
permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas 
(CAMEL).

KEUNTUNGAN
MENGGUNAKAN RISEEKO

MODUL

Kontak

021 426 1445info@riseeko.com
www.riseeko.com
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merupakan strategi industri BPR - BPRS 
dalam memperluas akses layanan perbankan 
bagi masyarakat. Arsitektur menjadi acuan 
dalam upaya pengembangan teknologi 
digital enabler. Arsitektur ini mengadopsi 
prinsip sharing economy dan disusun untuk 
semua level serta kondisi BPR-BPRS. 

Salah satu upaya yang telah berhasil 
diimplementasikan dari arsitektur tersebut 
adalah layanan Sistem Informasi Perbarindo 
(SIP). Sistem ini dibangun dengan tujuan 
untuk memudahkan anggota dalam mengirim 
laporan tata kelola baik ke Perbarindo 
maupun dan Media BPR. Hal ini sesuai 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/
POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata 
Kelola Yang Baik Bagi BPR. 

Memasuki Revolusi Industri 4.0, digitalisasi merupakan 
kata kunci untuk terus tumbuh berkelanjutan. Kini, 
digitalisasi telah merevolusi seluruh sendi kehidupan. 

Faktanya, apa pun kebutuhannya, semua bisa terlayani dalam 
satu genggaman ponsel pintar yang memudahkan pemenuhan 
kebutuhan dan aktivitas masyarakat. 

Di industri perbankan, digitilasi bukanlah sebuah pilihan 
tetapi menjadi keharusan dan kewajiban. Sebab, nasabah 
mengharapkan adanya kecepatan, kemudahan, fleksibilitas, 
kenyaman dan ketersediaan layanan setiap saat. Untuk itu, 
perbankan mengkampanyekan bahkan menginvestasikan untuk 
melakukan transformasi menjadi layanan digital.

“Industri BPR – BPRS di seluruh Indonesia juga memiliki 
semangat yang sama, kami ingin mengubah anggapan klasik 
bahwa BPR - BPRS adalah industri 
yang kaku karena terbentur 
sistem serta regulasi yang ketat. 
Tranformasi digital dianggap 
sebagai cara baru berbisnis karena 
potensinya untuk menghemat biaya. 
Tranformasi ini juga bukan hanya 
mendigitalisasi produk yang sudah 
ada, tapi mengubah pola pikir dan 
solusi menjadi digital sesuai perilaku 
dan kebutuhan masyarakat,” ujar 
Gatot Sutanto, Dewan Pengawas 
Perbarindo saat menyampaikan kata 
sambutan Ketua Umum Perbarindo 
dalam acara Workshop Sistem 
Informasi Perbarindo di hotel 
Luminor Sidoarjo Jawa Timur, 7 
November 2019.

Workshop bertemakan “SDM 
BPR-BPRS yang Unggul Siap 
Bertransformasi di Era Digital 
dengan Pemanfaatan Sistem dan 
Jaringan Bersama Perbarindo” itu 
diikuti peserta sebanyak 119 BPR-
BPRS se-Provinsi Jawa Timur. 

Melihat tren digitalisasi tersebut, 
DPP Perbarindo tidak tinggal 
diam. DPP telah menyusun konsep 
Arsitektur BPR – BPRS Now yang 

Transformasi Digital dengan Sistem 
Informasi Perbarindo

Sharing economy menjadi salah 
satu ciri dalam pengembangan 
bisnis di era digital. Kini, 
industri BPR-BPRS telah 
menjalankannya sehingga 
bisnis menjadi lebih efisien dan 
berdaya saing.

Workshop Sistem Informasi Perbarindo
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DPP Perbarindo telah melakukan upaya untuk 
mengembangkan SIP agar mempermudah dan 
mengoptimalkan bisnis yang dimiliki oleh BPR – 

BPRS anggota. Pengembangan tersebut antara lain, sebagai 
berikut: 
•	 Menjadi market place untuk BPR dalam menawarkan 

agunan yang diambil alih atau Rumah Lelang. 
•	 Menjadi tempat untuk menawarkan lowongan pekerjaan 

kepada masyarakat yang lebih luas dan juga menjadi 
tempat yang mempermudah generasi-generasi muda 
untuk mengajukan lamaran bekerja di BPR-BPRS.

•	 Memudahkan mendapatkan informasi regulasi atau 
pengumuman baik dari DPP Perbarindo, Bank Indonesia 
(BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau institusi terkait 
yang bermanfaat untuk BPR-BPRS anggota Perbarindo. 

•	 Pembayaran iuran Perbarindo, sehingga setiap BPR dapat 
mengecek pembayaran iurannya.

•	 Sharing bandwidth/jaringan bersama Perbarindo sampai 
semua laporan data balikan dan laporan semester akan 
dicoba dibantu melalui jaringan ini. 

•	 Untuk promosi bersama produk tabungan, deposito, kredit 
dan jasa BPR lainnya, dimana nasabah akan dihubungkan 
dengan BPR terdekat, nasabah bisa mengajukan langsung 
diaplikasi tersebut dan langsung berkomunikasi dengan 
pihak BPR. 

•	 Untuk paymentpoint bersama, misalnya PBB, STNK dann 
lain-lain. 

•	 Untuk membeli/mendaftar produk-produk yang ditawarkan 
oleh mitra Perbarindo, misalnya card reader dan tapcash. 

Beragam Pengembangan SIP 
Oleh DPP Perbarindo

SIP juga dapat menjadi market 
place untuk BPR-BPRS, sehingga 
dapat menawarkan produk dan 
layanan yang dimilikinya langsung 
kepada masyarakat dalam jaringan 
yang lebih luas. 

Sekadar informasi, SIP telah 
resmi beroperasi dan Laporan 
Tata Kelola yang dikirim oleh BPR 
ke SIP pada 2018 sebanyak 1.300 
BPR. Selain itu, pendaftaran untuk 
mengikuti kegiatan atau event yang 
diselenggarakan oleh Perbarindo 
seperti Munas, Rakernas, Seminar 
Nasional dan pelatihan juga bisa 
dilakukan melalui laman ini. 

Gatot menambahkan, dengan 
sistem informasi yang terintegrasi 
seperti SIP, BPR-BPRS memiliki 
tools yang komplet untuk bersaing 
dan memberi layanan prima di era 
digital. “SIP terus dikembangkan 
sesuai dengan dinamika dan 
kebutuhan industri,” pungkas 
Gatot.

Workshop Sistem Informasi Perbarindo
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Perkembangan industri perbankan tidak 
lepas dari dukungan pelaku industri, 
pemerintah, nasabah dan pemangku 

kepentingan lainnya. BPR-BPRS sebagai bagian 
dari industri terus membangun komunikasi 
dan hubungan yang baik dengan semua pihak 
tersebut. Salah satunya ditunjukkan dengan 
audiensi DPP Perbarindo dengan Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS) yang merupakan bagian  
dari Pemerintah. 

Bertempat di kantor LPS di kawasan SCBD 
Jakarta pada 4 September 2019, audiensi dihadiri 
jajaran DPP Perbarindo yaitu Ketua Umum Joko 
Suyanto, Wakil Ketua Umum Tedy Alamsyah, 
Sekjen Riwandari Juniasti, Direktur SDM Zinsari, 
Kabid Peraturan dan Hukum Wahyu Eka Saputra, 
Kabid Dana dan Usaha Jajang, Wasekjen Tulus 
dan Anggota Dewan Pengawas Perbarindo 
Muhammad Sigit.

 Sementara dari jajaran LPS dihadiri antara 

Meningkatkan 
Sinergi Dengan 
Lembaga Penjamin 
Simpanan
LPS mendukung upaya Perbarindo untuk 
meningkatkan peran BPR-BPRS dalam 
sistem pembayaran dan kemitraan 
program pemerintah.

Audiensi DPP Perbarindo dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
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lain oleh Ketua Dewan Komisioner  Halim Alamsyah, 
Direktur Eksekutif Keuangan Ferdinan Dwikoraja 
Purba, Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank 
Jarot Marhaendro, dan para Kepala Divisi. 

Dalam audiensi tersebut, Joko Suyanto 
memaparkan beberapa hal terkait inisiatif strategis 
yang telah dilakukan DPP Perbarindo untuk 
mendorong pertumbuhan industri BPR-BPRS. “Kami 
terus melakukan literasi untuk menaikkan awareness 
masyarakat terhadap BPR,” ujar Joko. 

Aktivitas Hari BPR secara nasional merupakan 
bagian dari upaya meningkatkan kepedulian 
masyarakat terhadap industri BPR-BPRS. Sehingga, 
publik tidak hanya fokus pada berita penutupan BPR-
BPRS saja, tetapi juga melihat sisi lain yang positif. 
Peringatan Hari BPR dilakukan secara serentak oleh 24 
DPD di seluruh Indonesia. Beragam kegiatan dilakukan 
antara Funwalk dan kegiatan edukasi ke masyarakat. 

DPP Perbarindo juga telah melakukan transformasi 
digital untuk para anggotanya melalui Sistem 
Informasi Perbarindo (SIP). Sistem itu memungkinkan 
anggota untuk melaporkan pelaksanaan tata kelola 
sesuai dengan regulasi. 

Selain itu, Joko menyampaikan upaya 
peningkatan kualitas SDM di industri BPR-BPRS 
melalui program sertifikasi, mulai dari level pengurus 
sampai pelaksana. “SDM merupakan kunci untuk 
pengembangan bisnis BPR,” ungkapnya. 

Dengan kualitas SDM yang semakin meningkat, 
industri diyakini dapat menggenjot kinerjanya. Selain 
itu, pengelolaan risiko juga akan semakin baik. Ini 

penting untuk menghadapi tantangan yang semakin 
kompleks dalam pengelolaan perbankan. 

Joko menambahkan, ke depan peran BPR 
dalam sistem pembayaran nasional dapat semakin 
meningkat. Dengan begitu, literasi dan inklusi 
keuangan di tengah masyarakat akan semakin naik 
sesuai dengan harapan pemerintah. “Kami berharap 
peran BPR dalam sistem pembayaran nasional dapat 
meningkat. Misalnya BPR diizinkan menerbitkan ATM 
sendiri,” ungkapnya. 

Tak lupa, DPP Perbarindo juga berharap kepada 
LPS agar meningkatkan penelitian-penelitian terhadap 
posisi BPR di pasar. Semakin banyaknya literatur 
ilmiah tentang BPR maka akan semakin bagus bagi 
masyarakat untuk lebih mengenal industri. 

Menanggapi beberapa penjelasan DPP Perbarindo 
tersebut, Halim Alamsyah menyambut baik terobosan 
yang telah dilakukan. Adanya single platform juga 
dapat membantu peningkatan tata kelola sehingga 
secara tidak langsung dapat membantu tugas LPS. 
“Digitalisasi melalui SIP sebagai bagian dari arsitektur 
BPR sangat baik untuk meningkatkan kualitas tata 
kelola industri,” ujar Halim.

Penelitian tentang BPR juga disambut baik karena 
untuk dapat membuka wawasan dan mengenal lebih 
dekat dengan industri. Di LPS sendiri, sudah ada 
beberapa penelitian tentang BPR baik yang dilakukan 
secara institusional maupun personal. 

Selain itu, LPS juga sepakat bahwa peran 
BPR dalam industri pembayaran nasional perlu 
ditingkatkan. Hanya saja, karena hal itu bukan 
domain LPS, Halim menyarankan agar membicarakan 
hal tersebut kepada Bank Indonesia. 

Dalam pertemuan tersebut, Halim berkomitmen 
akan melibatkan Perbarindo dalam melakukan 
sosialisasi peran LPS. “Kami akan terus melibatkan 
Perbarindo dalam program-program sosialisasi LPS,” 
pungkas Halim.  

Senada dengan Halim, Purba mengapresiasi upaya 
digitalisasi yang telah dilakukan DPP Perbarindo 
untuk semakin meningkatkan tata kelola di industri. 
Sebab, hal itu akan mempersempit peluang terjadinya 
fraud. “Dengan adanya sistem informasi terpadu kita 
tentunya berharap kualitas tata kelola di BPR semakin 
baik,” ujar Purba. 

Audiensi yang berlangsung cair dan bersahabat 
itu ditutup dengan sesi foto bersama. Dengan adanya 
komunikasi yang terbuka dari praktisi BPR-BPRS dan 
LPS, diharapkan industri ke depan dapat terus tumbuh 
secara berkelanjutan.

Joko Suyanto Ketua Umum DPP Perbarindo menyerahkan cinderamata 
kepada Halim Alamsyah, Ketua Dewan Komisioner LPS.
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LPS melakukan sosialisasi Peraturan LPS (PLS) 
No.2 tahun 2018 tentang Laporan BPR/S Peserta 
Penjaminan Simpanan. Sosialisasi ke pelaku 

industri BPR/S tersebut khususnya disampaikan 
kepada BPR Kelompok Usaha (KU) 3, sebagai 
kelompok BPR pertama yang mulai 
menjalankan kewajiban tersebut per 
25 Januari 2020.  Kegiatan sosialisasi 
tersebut berlangsung di Hotel Sheraton 
Grand Gandaria, Jakarta Selatan, 19 
November 2019. 

Menurut Sekretaris Jenderal 
(Sekjen) Perbarindo, Riwandari Juniasti, 
sosialisasi tersebut sebaiknya memang 
dilakukan terus menerus, sampai 
mendekati batas waktu jatuh tempo 
pelaporan tersebut disampaikan. 

Riwandari mengatakan, pada 
dasarnya Perbarindo dan anggotanya, 
tidak bermasalah dengan adanya 
laporan bulanan ke LPS tersebut. Pokok 
permasalahannya, justru terletak pada 
denda yang terkadang tidak disadari pelaku BPR. 
Karena ketelambatan, kemudian nilai dendanya 
membengkak sampai nilainya melebihi aset yang 
dimiliki BPR bersangkutan. 

“Hanya saja yang kemarin sempat kami 
perdebatkan dengan LPS adalah soal dendanya yang 
Rp1 juta per hari jika terlambat. Denda tersebut, 
beberapa tahun lalu,  membuat BPR harus membayar 
denda lebih besar dari asetnya. Sehingga dulu itu 
diputuskan, laporan bulanan diambil dari labul 
(lapoan bulanan) BI dan ditiadakan laporan bulanan 
dari BPR ke LPS. Ternyata katanya LPS perlu lebih 
cepat laporan bulanan ini, dan dibuat lagi laporan 
bulanan ke LPS,” terang Riwandari.

Selain soal denda, laporan tersebut tentu saja 
menambah beban pekerjaan BPR, karena  laporan 
bulanan juga disampaikan ke BI dan ke OJK.  Itu 
sebabnya, Perbarindo berkeinginan agar laporan 
dibuat terintegrasi dari BI, OJK, dan LPS. 

“Jadi BPR cukup mengirim satu laporan saja, 
sudah menyelesaikan tiga macam laporan yang 
diminta. Untuk aturan, kita selalu mendorong 

anggota untuk mengikuti aturan yang berlaku. Hanya 
kepada LPS kita meminta agar diingatkan terus 
menerus. Ada semacam notifikasi. Sosialisasi terus 
menerus dan diingatkan, diemail. Sudah mau jatuh 
tempo ayo dikirim.  Ada pembinaan dari LPS. Jangan 
sampai kejadian beberapa tahun lalu terulang lagi,” 
tandas Riwandari.

Ia menambahkan, laporan terintegrasi ke BI, OJK, 
dan LPS serta sosialisasi sampai mendekati tenggat 
waktu pelaporan, bertujuan untuk tidak menimbulkan 
denda yang memberatkan BPR.  Bisa dibayangkan, 
dengan denda sampai maksimum 365 hari per 
laporan, kemudian dikalikan dengan keterlambatan 
pada bulan-bulan lainnya,  akumulasi denda tersebut 
pastinya sangat memberatkan.

Selain BPR KU 3 yang mulai menjalankan 
kewajiban per 25 Januari 2020, kewajiban yang sama 
pada BPR/S KU 2 per 25 Januari 2021, dan berlaku 
untuk BPR/S KU 1 per 25 Januai 2022. 

Riwandari mengatakan, selain PLPS No.2, 
Perbarindo juga meminta LPS menyosialisasikan poin-
poin perubahan PLPS No.1 dalam Rakernas Perbarindo 
2019, pada 25-26  November 2019 di Lampung.

LPS Perlu Menyosialisasikan  
Regulasi  Terbaru

Sekjen Perbarindo Riwandari Juniati di acara LPS

Informasi mengenai Peraturan LPS 
mengenai kewajiban tambahan 
pelaporan bulanan BPR-BPRS penting 
untuk diserbarluaskan secara masif. 
Ke depan, diperlukan laporan 
terintegrasi untuk BI, OJK dan LPS agar 
memudahkan BPR-BPRS.
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset 
produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR yang akan diberlakukan secara efektif 
tanggal 1 Desember 2019. 

Zinsari, Ketua Bidang Pendidikan DPP Perbarindo dalam blognya memuat beberapa catatan penting atas regulasi 
tersebut. Berikut catatannya: 

A.  Penyesuaian Kebijakan Perkreditan
1. BPR wajib memiliki kebijakan dan prosedur perkreditan yang mengacu pada Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR 

sebagaimana diatur dalam POJK nomor 33/POJK.03/2018.
2. Kebijakan Perkreditan wajib disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK paling lambat 30 Nov 

2019. Selanjutnya setiap perubahan kebijakan perkreditan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 hari 
kerja sejak tanggal perubahan.

B.  Pengawasan Efektif Dewan  Komisaris
Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan efektif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan yang meliputi:
1. Menelaah dan menyetujui kebijakan perkreditan yang diusulkan Direksi.
2. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan kebijakan dan prosedur perkreditan.
3. Melaporkan hasil pengawasannya kepada OJK dalam laporan pengawasan rencana bisnis.

C.  Penetapan Kualitas Aset Produktif
1. Kualitas aset produktif dalam bentuk kredit kepada 1 debitur atau 1 proyek usaha dengan jumlah paling banyak 

Rp 5 miliar dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.
2. Kualitas aset produktif dalam bentuk kredit kepada 1 debitur atau 1 proyek usaha dengan jumlah lebih dari Rp 5 

miliar dinilai berdasarkan: prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar.
3. Kualitas aset produktif dalam bentuk kredit terdiri atas Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan 

dan Macet.
4. Kualitas aset produktif dalam bentuk SBI ditetapkan Lancar.
5. Kualitas aset produktif dalam bentuk penempatan pada bank lain terdiri atas Lancar, Kurang Lancar dan Macet.

D.  Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)
1. PPAP umum paling sedikit 0.5% untuk aset produktif lancar.
2. PPAP khusus paling sedikit 3% dari aset produktif dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan, 10% dari 

aset produktif kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan, 50% dari aset produktif diragukan setelah dikurangi 
nilai agunan, dan 100% dari aset produktif macet setelah dikurangi nilai agunan.

3. Penerapan PPAP khusus untuk aset produktif kualitas dalam perhatian khusus dilakukan secara bertahap, yaitu 
0.5% (01/12/2019 sd 30/11/2010), 1% (01/12/2020 sd 30/11/2021) dan 3% sejak 01/12/2021

4. Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang harus memenuhi ketentuan dalam POJK tersebut.
5. Bagian dari penempatan pada bank lain yg memenuhi persyaratan kriteria penjaminan LPS dapat dijadikan 

pengurang dalam pembentukan PPAP umum dan PPAP khusus.

E.  Relaksasi Ketentuan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)
AYDA berupa tanah/bangunan dengan hak milik, hak guna bangunan ataupun sewa, yang tidak dapat diselesaikan 
wajib diperhitungkan sebagai pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM sebesar:
1. 50% dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
2. 75% dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun.
3. 100% dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 5 tahun.

AYDA berupa hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin 
yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang tidak dapat diselesaikan wajib diperhitungkan sebagai pengurang 
modal inti dalam perhitungan KPMM sebesar:
1. 50% dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun.
2. 100% dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 2 tahun.

Relaksasi mengenai AYDA yang tidak terselesaikan dalam 1 tahun hingga 5 tahun, maka perlu diikuti dengan 
sinkronisasi ketentuan perhitungan ATMR dan perhitungan Modal Inti yang saat ini berdasarkan Surat Edaran OJK nomor 
8/SEOJK.03/2016  mengenai KPMM hanya mengatur AYDA berdasarkan jangka waktu 12 bulan saja.

Highlight POJK 33/POJK.03/2018 Tentang KAP & PPAP BPR
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Bali merupakan provinsi dengan pencapaian 
literasi dan inklusi keuangan di atas rata-rata 
nasional. Tingkat literasi keuangan di Pulau 

Dewata sebesar  37,45% dan inklusi keuangan di 
level 76%. Merujuk hasil Survei Nasional Literasi 
dan Inklusi Keuangan Tahun 2016 yang dilakukan 
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi 
keuangan 29,66% dan inklusi keuangan 67,82%. 

Tingginya tingkat inklusi keuangan di Bali  tidak 
lepas dari peran OJK Regional VIII Bali Nusra yang  
didukung oleh Perbarindo Provinsi Bali. Melalui para 
Anggotanya, Perbarindo Bali melakukan aksi nyata 
untuk meningkatkan daya melek dan inklusi finansial 

masyarakat.  Seperti yang dilakukan oleh PT BPR 
Padma atau lebih dikenal dengan Bank Padma. Bank 
yang berkantor pusat di Jalan Raya Sesetan No. 324 
Denpasar itu mnggelar kegiatan inklusi keuangan 
di tiga pasar tradisional di tiga Kabupaten berbeda 
beberapa waktu lalu. 

Selain Bank Padma, BPR Kanti juga berpartisipasi 
dalam mendukung program peningkatan inklusi 
keuangan. BPR Kanti menggelar Seminar Kesetaraan 

Perbarindo Bali Genjot Literasi dan 
Inklusi Keuangan Masyarakat Bali cukup melek keuangan 

dan antusias untuk menggunakan 
produk atau jasa dari  lembaga 
keuangan.

Funwalk Perbarindo, Bali
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Gender, Pramuka Menginspirasi dan Seminar Melek 
Digital di Balai Pusat Diklat BPR Kanti, Jalan Pudak 
No 3 , Batubulan, Sukawati, Gianyar. Kegiatan ini 
dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha 
Ardhana Sukawati dan istri Gubernur Bali Nyonya 
Putri Suastini Koster. 

Senada dengan 2 BPR tersebut, PT BPR Sewu 
Bali atau Bank Sewu  menggelar kegiatan inklusi 
keuangan serta edukasi dan juga literasi di Pasar 
Bajera  serta Pasar Marga Tabanan dan juga di 
SMP 4 Marga serta SMK 2 Tabanan. Dari beragam 
kegiatan inklusi keuangan yang dimotori oleh 
BPR-BPR tersebut, terdapat peningkatan jumlah 
nasabah di masing-masing BPR.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 
2019, terdapat 319 kantor BPR di Bali. Jumlah 
itu terdiri dari Kantor Pusat (KP), maupun Kantor 
Cabang (KC). Sementara total jaringan kantor BPR 
di seluruh Indonesia mencapai 6.309 kantor.

Seperti diketahui, inklusi merupakan 
pemanfaatan produk atau jasa dari lembaga 
jasa keuangan seperti BPR. Sementara literasi 
merupakan pemahaman tentang produk atau jasa 
dari lembaga keuangan. 

Inklusi keuangan yang meningkat sangat 
penting untuk mendongkrak tingkat kesejahteraan 
masyarakat. Untuk itu, Pemerintah telah memiliki 
strategi nasional keuangan inklusif yang diatur 
dalam Perpres No. 82/2016. Sasaran utama inklusi 
keuangan adalah 40% kelompok masyarakat 
berpendapatan terendah, yang memiliki jangkauan 
ke layanan keuangan terbatas, atau tanpa akses 
sama sekali. Kedua, pelaku usaha mikro dan 
wirausaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber 
daya untuk memperluas usaha. Ketiga, masyarakat 
lintas kelompok seperti pekerja migran, wanita, 
kelompok masyarakat penyandang masalah 
kesejahteraan sosial (PMKS), masyarakat di daerah 
tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar, 
serta kelompok pelajar, mahasiswa dan pemuda. 

Pemerintah menargetkan angka keuangan 
inklusif mencapai 75% sampai akhir 2019. 
Bercermin pada hasil survei 3 tahun lalu, rasanya 
tidak terlalu sulit untuk mencapai target tersebut. 
Apalagi dengan melihat antusiasme dan dukungan 
dari semua pihak seperti yang dilakukan oleh BPR-
BPR di Bali tersebut di atas. (drajat).

Pencapaian Finansial Provinsi Bali
Uraian 2013 2016

Indeks Literasi 19,50% 37,45%

Indeks Inklusi 71,30% 76,00%

5 Besar Provinsi Tingkat Literasi Keuangan 
Tahun 2016

No Provinsi Indeks

1 DKI Jakarta 40,00%

2 Jawa Barat 38,70%

3 DI Yogyakarta 38,55%

4 Banten 38,15%

5 Bali 37,45%

 

5 Besar Provinsi Tingkat Inklusi Keuangan 
Tahun 2016

No Provinsi Indeks

1 DKI Jakarta 78,18%

2 DI Yogyakarta 76,73%

3 Bali 76,00%

4 Sumatera Utara 75,27%

5 Kepulauan Riau 74,55%
Sumber: OJK, 2016, diolah

Kerja keras DPD Perbarindo Bali dalam 
meningkatkan literasi dan inklusi keuangan 
merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen 
industri untuk mendukung program Pemerintah. 
Komitmen itu juga terjadi di seluruh DPD-DPD 
Perbarindo.

Ilustrasi Pencapaian
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Tiada yang menduga jika kasus dugaan tindak 
rasisme terhadap mahasiswa Papua yang terjadi 
di Surabaya dan Malang akhirnya merembet 

hingga tanah Papua. Bumi Cenderawasih sempat 
bergolak dan menimbulkan kerugian baik material 
maupun nonmaterial. 

Ketua DPD Perbarindo Papua dan Maluku Arif 
Windarto mengatakan, demonstrasi di Papua pada 
akhir Agustus lalu yang berujung ricuh menimbulkan 
kerugian ekonomi, termasuk bagi industri BPR. “Aksi 
massa yang berakhir rusuh di Papua dan Papua Barat 
jelas berdampak pada bisnis BPR,” ujar Arif. 

Seperti diketahui, sejak 19 Agustus 2019, demo 
berlangsung di beberapa titik, antara lain  Jayapura, 
Fakfak, Manokwari, dan Timika. Di Jayapura, ujuk 
rasa disertai aksi anarkistis yang menyebabkan 
terbakarnya gedung-gedung perkantoran seperti 
kantor Telkom, kantor pos, SPBU, dan kantor Majelis 
Rakyat Papua (MRP) yang berlokasi di Jalan Raya 
Abepura.

Menurut Arif, beruntung saat demo anarkis 
di Jayapura tersebut, tidak ada kantor BPR yang 
dibakar. Hanya ada dua kantor yang kacanya pecah 
dilempar massa. “Kantor-kantor BPR tutup untuk 
mengantisipasi hal yang tidak diinginkan,” katanya. 

Sebelumnya, pada 19 Agustus 2019 terjadi aksi 
demo di Manokwari Papua Barat. Dalam aksi itu, 
massa membakar Kantor DPRD Papua Barat, sejumlah 
kendaraan roda dua dan roda empat. Demo rusuh 
berlanjut ke Sorong pada 20 Agustus 2019. Satu hari 
setelahnya, giliran Timika yang digoyang oleh massa 
demonstran. Sejumlah fasilitas seperti Hotel Grand 
Mozza, Gedung DPRD Mimika, serta mobil menjadi 
sasaran amukan massa. 

Sekadar informasi, DPD Perbarindo Papua-Maluku 
memiliki anggota sebanyak 14 BPR, di mana 7 BPR 
di Papua, 2 di Papua Barat, dan 5 di Maluku. Praktis, 

Rusuh Papua Berdampak pada BPR
DPD Perbarindo Papua-Maluku

Akibat tindakan anarkisme massa, 
ekonomi Papua dan Papua Barat 
sempat terganggu.  Hal itu  berpotensi 
meningkatkan kredit bermasalah.

aksi anarkistis tersebut mengganggu bisnis BPR 
secara umum. 

Arif menambahkan, kerusahan telah berdampak 
pada asupan dana, penyaluran kredit, dan 
operasional bisnis BPR. Dengan adanya demonstrasi, 
nasabah pun enggan datang ke BPR di area 
demonstrasi. “Otomatis sisi funding terganggu,” 
katanya.

Selain seretnya aliran dana, angka kredit 
bermasalah pun berpotensi meningkat. Sebab, 
usaha nasabah debitur pun pasti terganggu dengan 
hal tersebut. Jangankan menggenjot omzet, tempat 
usaha terhindar dari aksi pembakaran pun sudah 
disyukuri. 

DPD Perbarindo Papua Maluku pun selalu 
berkoordinasi dengan regulator baik OJK maupun BI 
serta otoritas keamanan setempat. Dengan begitu, 
anggota mendapatkan informasi terkini yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Sehingga bisa melakukan 
antisipasi dampak kerugian. 

Kondisi Papua dan Papua Barat  kini sudah pulih 
kembali. Bisnis layanan jasa keuangan seperti 
BPR pun telah normal seperti sedia kala. “Semoga 
kondisinya tetap aman agar bisnis tetap jalan,” 
pungkas Arif.

Kerusuhan di Papua
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SUSUNAN PENGURUS DAN PERSONALIA DPD PERBARINDO LAMPUNG
MASA BAKTI 2019 - 2023

Dewan Pengawas     :  Welly Sucipto  BPR Utomo Manunggal Sejahtera

Ketua      : Tb Zubier Ramadhan BPR Inti Dana Sentosa

Sekretaris      : Yono Wiryo  BPR Dana Selaras Sentosa

Wakil Sekretaris      : E.B Dyah Wardani BPR Swadaya Anugerah Utama

Bendahara     : HC. Ho Lie Tjoe  BPR Arta Kedaton Makmur

Wakil Bendahara     : Susan Riana  BPR Tjandra Artha Lestari

Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan  : Eko Budiyono   BPR Eka Bumi Artha

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat   : Ridwansyah  BPRS Kota Bandar Lampung

Ketua Bidang Organisasi dan Hukum  : Yulianus  BPR Langgeng Lestari Bersama

Ketua Bidang Pendidikan dan SDM    : Irawan Edyson   BPR Citra Dana Mandiri

Ketua Bidang Dana Usaha, Seni dan Olahraga : Hamrizal Razali  BPR Adji Caka 

Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan  : Ahmad Tamidi  BPR Waway Lampung

DPD Perbarindo Lampung
Gelar Seminar dan Musda ke VI

Jajaran Pengurus DPD Perbarindo Lampung menggelar 
Seminar dan Musyawarah Daerah (Musda) ke VI pada 9 
September 2019 di Hotel Novotel Lampung. Acara tersebut 

turut dihadiri oleh Ketua Umum DPP Perbarindo Joko Suyanto 
dan Sekretaris Jenderal DPP Perbarindo Riwandari Juniasti. 
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Bertempat di Labersa Grand 
Hotel, Jl Labersa Parit 
Indah, Pekanbaru pada 4 

November 2019, DPD Perbarindo 
Riau, menyelenggarakan 
acara Seminar “Strategi dan 
Kebijakan Penyusunan RBB BPR 
2020”. Seminar menghadirkan 
narasumber Joko Suyanto, 

Ketua Umum Perbarindo dan  
Elvira Azwan Deputi Direktur 
Pengawasan Lembaga Jasa 
Keuangan  OJK Provinsi Riau. 

Seminar  diikuti oleh 60 
peserta yang terdiri dari 
Pemegang Saham, Komisaris dan 
Direksi BPR dan BPRS di wilayah 
Riau. Peserta sangat antusias 

mendengarkan pemaparan yang 
disampaikan oleh para pembicara. 
“Kami mengharapkan Ketua 
Umum Perbarindo sering-sering 
datang ke Provinsi Riau untuk 
sharing informasi dan membuka 
wawasan pengurus BPR-BPRS,” 
ujar Jansen Lingga Pjs. Ketua DPD 
Perbarindo Riau.

Joko Suyanto Ketua 
Umum Perbarindo 
menghadiri Rapat 

Kerja Daerah (Rakerda)  
DPD Perbarindo Sumut 
dan sekaligus menjadi 
narasumber dalam 
seminar nasional yang 
dihadiri oleh kurang 
lebih 60 peserta.

DPD Perbarindo Riau  Gelar Seminar 
Bertema “Strategi dan Kebijakan 
Penyusunan RBB BPR 2020”

DPD Perbarindo Sumatera 
Utara Gelar Rapat Kerja 
Daerah & Seminar Nasional
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Industri Jasa Keuangan Expo 2019, 
yang melibatkan seluruh industri jasa 
keuangan di Sulawesi Utara (Sulut) 

dilaksanakan pada 15 sampai dengan 
17 November 2019. Acara itu dibuka 
oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly 
Dondokambey dan dihadiri oleh Ketua 
DPRD Sulut Andre Anggow dan Sekretaris 
Provinsi Sulut Edwin Silangen, Ketua 
FKIJK sekaligus Kepala Kantor OJK Sulut 
Gorontalo dan Maluku Utara  Slamet 
Wibowo.

Dalam sambutannya  Gubernur Sulut 
sangat mengapresiasi kegiatan ini dan 
berharap industri jasa keuangan menjadi 
motor penggerak ekonomi Sulut. 

“Khusus BPR yang ada di Sulut 
menampilkan Kampoeng Perbarindo, juga 
UMKM-UMKM binaan, seperti Bank Citra 
Dumoga yang menampilkan UMKM binaan 
usaha kue khas manado dan budidaya 
Nenas Lobong Kotamobagu,” kata Denny 
Senduk, yang juga Ketua Perbarindo, 
didampingi Vecky Palit Sekretaris dan Dave 
Pinontoan, Bendahara. Industri Jasa Keuangan Expo 2019, Sulawesi Utara



36 RUBRIKASI MEDIA BPR•EDISI 57•FEBRUARI - MARET 2020

RAKERNAS, SEMINAR NASIONAL 
DAN EXPO PERBARINDO 2019

Selamat & Sukses

PERBARINDO

November 2019
25-26 Swiss Belhotel

Lampung

Senantiasa di Sisi Anda

INSURANCE BROKERPT MITRA HARMONI



37RUBRIKASIMEDIA BPR•EDISI 57•FEBRUARI - MARET 2020

RAKERNAS, SEMINAR NASIONAL 
DAN EXPO PERBARINDO 2019

Selamat & Sukses

PERBARINDO

November 2019
25-26 Swiss Belhotel

Lampung

Senantiasa di Sisi Anda

INSURANCE BROKERPT MITRA HARMONI



38 MEDIA BPR•EDISI 57•FEBRUARI - MARET 2020EVENT

Pada 13 Juli 2019, 24 DPD Perbarindo di seluruh Indonesia 
secara serempak memperingati Hari BPR-BPRS Nasional 
2019. Kegiatan diisi dengan FunWalk yang menyediakan 

hadiah-hadiah menarik. Melalui Peringatan Hari BPR-BPRS 
Nasional tersebut, kebersamaan dan kekompakan industri 
terlihat dengan kentara. Selain itu, pesan kepada khalayak 
bahwa BPR-BPRS  ikut berpartisipasi dalam mendukung 
perekonomian bangsa.

Perbarindo Gelar Hari                           BPR-BPRS Nasional 2019
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Perbarindo Gelar Hari                           BPR-BPRS Nasional 2019



40 MEDIA BPR•EDISI 57•FEBRUARI - MARET 2020EVENT



41MEDIA BPR•EDISI 57•FEBRUARI - MARET 2020 EVENT



42 MEDIA BPR•EDISI 57•FEBRUARI - MARET 2020KINERJA

Di tengah kondisi ekonomi yang cukup 
menantang, industri  BPR mampu menunjukkan 
perkembangan yang menggembirakan, 

baik kinerja keuangan maupun non keuangan. Ini 
membuktikan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
yang kerap dihubungkan sebagai bank komunitas itu 
memiliki daya tahan yang teruji karena didukung 
nasabah yang loyal. 

Berdasar data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 
jumlah BPR terus berkurang dari 1.598 di Agustus 
2018 menjadi 1.579 per Agustus 2019. Meski 
jumlahnya menyusut, namun kinerja penyaluran 
kreditnya justru bertambah. 

Total penyaluran kredit BPR sebesar Rp106,09 
triliun di Agustus 2019, tumbuh 11,4% dibanding 
periode sama 2018 senilai Rp95,20 triliun. 
Pertumbuhan kredit BPR itu lebih tinggi dibanding 

pertumbuhan kredit bank umum sebesar 8,6%. 
Meningkatnya penyaluran kredit diiringi rasio kredit 
bermasalah (non performing loan/NPL) yang relatif 
terjaga di level 7,36%. 

Dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), 
industri BPR tercatat sebesar Rp97,97 triliun, tumbuh 
10,8% dari Agustus 2018 senilai Rp88,40 triliun. 
Penghimpunan dana yang bertumbuh mengindikasikan 
kepercayaan nasabah yang tetap terjaga terhadap 
industri BPR. 

Produk deposito masih dominan dengan pangsa 
sebesar 68,9% terhadap total DPK. Sedangkan produk 
tabungan pangsanya sebesar 31,1%.  Dibandingkan 
periode sama tahun sebelumnya, terjadi sedikit 
pergeseran pangsa produk deposito dan tabungan. 
Pada Agustus 2018, pangsa deposito sebesar 68,7% 

dan tabungan 31,3%. 
Total aset BPR sebesar Rp143,23  triliun, naik 9,6% 

dibanding periode sama tahun lalu senilai Rp130,66 
triliun. Yang menarik, jumlah BPR dengan aset lebih 
dari Rp10 miliar, semakin banyak yakni mencapai 
1.343 BPR. 

Peningkatan penyaluran kredit berdampak pada 
naiknya loan to deposit ratio (LDR) menjadi 78,11% 
di Agustus 2019 dari periode sama tahun sebelumnya 

Pos 2017 2018 Agust-19
Pertumbuhan

2017-2018 2018 - Agustus 2019

Kredit 89.482 98.220 106.093 9,77% 8,02%

Dana Pihak Ketiga 84.861 91.956 97.968 8,36% 6,54%

Total Aset 125.945 135.693 143.229 7,74% 5,55%

Modal Inti 18.105 19.696 20.701 8,79% 5,10%

Loan to Deposit Ratio (LDR) 75,36% 76,54% 78,11%   

Non Performing Loan (NPL) 6,15% 6,37% 7,36%   

Return on Assets (ROA) 2,55% 2,48% 2,26%   

Return On Equity (ROE) 23,06% 22,24% 20,15%   
Sumber: OJK, 2019 (diolah).

Tabel Kinerja BPR Tahun  2017-Agustus 2019
(Rp miliar)

BPR  Tetap Mekar Dalam Kondisi Sukar
Industri BPR mampu menunjukkan 
taji dengan meningkatkan penyaluran 
kredit, penghimpunan dana dan 
profitabilitas yang terjaga. Selain itu, 
modal intinya juga semakin tebal. 
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76,89%. Dengan likuiditas yang terjaga BPR terus 
berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi dan sekaligus meningkatkan inklusi 
keuangan.  Selain itu, modal inti meningkat dari 
Rp19,14 triliun menjadi Rp20,70 triliun per Agustus 
2019. 

Dari sisi profitabilitas, industri BPR membukukan 
imbal hasil atas aset (return on assets/ROA) sebesar 
2,26% dan imbal hasil atas ekuitas (return on equity/
ROE) 20,15%. 

Kinerja BPRS
Seperti halnya BPR Konvensional,  Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga menunjukkan 
peningkatan kinerja. Sampai Agustus 2019, BPR 
“hijau” ini mencatatkan pembiayaan sebesar Rp9,94 
triliun, naik 15,3%  dari Agustus 2018 sebesar Rp8,62  
triliun. 

Dari sisi penghimpunan DPK, tercatat sebesar 

Rp8,55 triliun di Agustus 2019, naik 12,5% dari 
periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp7,60 
triliun. Komposisi DPK terbesar masih dikuasai produk 
Deposito iB Mudharabah dengan pangsa sebesar 
64,5%. Sementara, Tabungan iB Mudharabah sebesar 
Rp1,23 triliun atau pangsanya 14,3% dan Tabungan iB 
Wadiah sebesar Rp1,81 triliun dengan pangsa 21,2%.

Peningkatan kinerja pembiayaan berdampak 
pada laba bersih yang tumbuh sebesar 13,9% 
dari Rp137 miliar di Agustus 2018 menjadi Rp156 
miliar di Agustus 2019. Selain itu, membengkaknya 
pembiayaan diikuti dengan  penurunan pembiayaan 
bermasalah (non performing finance atau NPF) dari 
11,75% menjadi 8,74%. Penurunan rasio NPF Ini 
membuktikan, insan-insan BPRS mampu mengelola 
risiko pembiayaan dengan cukup baik.

Ke depan, untuk lebih mengembangkan bisnis 
BPR/BPRS, OJK mendorong agar BPR dapat 
berkolaborasi dengan perusahaan jasa keuangan lain 

seperti  financial technology 
(FinTech). Langkah ini 
untuk semakin  memperluas 
jangkauan bisnis BPR sekaligus 
meminimalkan risiko kredit 
bermasalah.

Berdasar pembahasan di atas, 
kinerja BPR/BPRS yang  tetap 
kinclong membuktikan bahwa 
bank komunitas ini tak lapuk 
dimakan zaman. Di Era Digital 
4.0 ini, industri pun melakukan 
transformasi digital agar kualitas 
layanan semakin meningkat dan 
sesuai dengan tren perubahan.

Pos 2017 2018 Agust-2019
Pertumbuhan

2017-2018 2018 – Agustus 2019

Pembiayaan 7.764 9.084 9.943 17,00% 9,46%

Dana Pihak Ketiga 6.987 8.135 8.547 16,43% 5,06%

Total Aset 10.840 12.362 13.105 14,04% 6,01%

Laba Bersih 213 174 156 -18,31% -10,34%

Non Performing Financing 9.68% 9.30% 8.74%   

Kinerja BPRS Periode 2017 – Agustus 2019
(Rp miliar)
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Program tranformasi digital untuk seluruh BPR/
BPRS anggota-anggota Perbarindo terus berupaya 
diwujudkan pengurus DPP Perbarindo. Salah 

satunya, menghadirkan layanan ATM untuk BPR/BPRS 
melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Terkait hal 
tersebut, awal Oktober 2019 lalu, bertempat di Hotel 
Bestwestern Premier The Hive, Jakarta, DPP Perbarindo 
menggelar “Sharing Session Kerja Sama Afiliasi ATM Bank 
BNI-Perbarindo”.

Selain jajaran pengurus DPP dan DPD Perbarindo, hadir 
dalam kegiatan tersebut perwakilan BPR/BPRS. Termasuk 
BPR yang memiliki pengalaman untuk menjadi penerbit 
kartu ATM (issuer) ke regulator, antara lain BPR Danagung 
Ramulti, BPR Eka Bumi Artha, dan BPR Supra Artha 
Persada. Sementara dari perbankan, dihadiri oleh Bank 
BNI dan Bank QNB.

Dalam acara tersebut, Ketua Umum DPP Perbarindo, 
Joko Suyanto, menyampaikan, untuk kerja sama ATM 
posisi BPR harus menjadi issuer. BPR juga dalam posisi 
indirect switching dalam sistem pembayaran nasional. 
“BPR harus menjadi penerbit kartu ATM dan berharap 

terlibat langsung dalam sistem pembayaran 
nasional,” ujar Joko. 

Saat ini beberapa BPR sudah memperoleh 
izin untuk menerbitkan kartu ATM. Berdasar data 
Bank Indonesia,  ada 12 BPR yang secara resmi 
telah mengantongi izin menerbitkan kartu ATM 
antara lain BPR Supra Artapersada dan BPR Jawa 
Timur. Meski demikian, untuk menerbitkan kartu 
ATM BPR harus menggandeng Bank Umum seperti 
diatur dalam UU Perbankan. 

Selain itu, sudah ada 24 BPR yang bekerjasama 
dengan bank umum serta dua BPR yang langsung 
bekerjasama dengan perusahaan switching 
ATM.  Transaksinya pun masih terbatas, hanya 
antar nasabah satu BPR, termasuk transaksi 
pemindahbukuan alias transfer dana antar 

Afiliasi ATM, Perbarindo Jajaki Kerja 
Sama dengan Bank BNI
Saat ini sudah ada 12 BPR yang 
mengantongi izin dari Bank Indonesia 
sebagai penerbit kartu ATM. Meski 
demikian, UU Perbankan mensyaratkan 
BPR harus menggandeng Bank Umum 
untuk menerbitkan kartu ATM.

Daftar BPR Peroleh Izin
Penerbit Kartu ATM

No Nama BPR

1 BPR BARELANG MANDIRI

2 BPR DANA NUSANTARA

3 BPR DANAGUNG ABADI

4 BPR DANAGUNG BAKTI

5 BPR DANAGUNG RAMULTI

6 BPR EKA BUMI ARTHA

7 BPR HASAMITRA

8 BPR JAWA TIMUR

9 BPR KARYAJATNIKA SADAYA

10 BPR SEMOGA JAYA ARTHA

11 BPR SRI ARTHA LESTARI

12 BPR SUPRA ARTAPERSADA

Sumber: Bank Indonesia

Sharing Session Kerja Sama Afiliasi ATM Bank BNI-Perbarindo
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nasabah. 
Dalam sharing session ini,  

Perbarindo tengah menjajaki 
kemungkinan bekerja sama 
dengan Bank  BNI.  Jika nantinya 
ditemukan pola kerjasama yang 
sesuai dan diinginkan bersama, 
selanjutnya akan dibawa ke 
regulator yakni OJK dan BI. Pihak 
BNI sendiri, mengaku siap diajak 
Perbarindo untuk melakukan 
audiensi dengan regulator, terkait 
dengan bentuk kerja sama yang 
akan disepakati kedua belah 

pihak. 
Joko menambahkan,  ke 

depan sistem pembayaran akan 
mengarah ke QR (quick response) 
Code Payment. Ini ditandai 
dengan semakin maraknya 
pembayaran menggunakan QR 
Code seperti yang dilakukan Go-
pay dan Ovo. “QR Code Payment 
akan menjadi tren dan BPR 
harus bisa mengantipasinya,” 
ungkapnya.

Sekadar informasi, QR 

Code berbeda dengan alat 
pembayaran nontunai yang sudah 
umum semisal uang elektronik. 
Penggunaannya sama sekali 
tidak membutuhkan kartu. 
Cukup dengan ponsel pintar 
sudah bisa dilakukan transaksi 
pembayarannya.

BI sendiri telah merilis 
aturan main QR Code Indonesian 
Standard (QRIS). Melalui 
Peraturan Anggota Dewan 
Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 

tentang Implementasi QRIS untuk 
pembayaran, transaksi maksimal 
dibatasi Rp2 juta. Menurut 
aturan tersebut, satu jenis QR 
Code bisa digunakan oleh seluruh 
Penyelenggara Jasa Sistem 
Pembayaran (PJSP). Namun, 
PJSP yang terdiri dari bank 
dan lembaga selain bank wajib 
melakukan pendaftaran QRIS 
kepada lembaga standar yang 
berada di bawah naungan BI.

Sharing Session Kerja Sama Afiliasi ATM Bank BNI-Perbarindo
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Untuk meningkatkan daya saing BPR di tengah 
persaingan yang semakin ketat, sebanyak 19 BPR milik 
Pemerintah Kabupaten Cirebon dimerger. Hasil merger 

menjadi dua BPR yaitu menggunakan nama PD BPR Babakan 
dan PD BPR Astanajapura.

Langkah merger itu merupakan bagian dari 
Program Konsolidasi Perbankan dalam rangka 
memperkuat industri sesuai arahan Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK). Merger diyakini akan 
membuat permodalan BPR semakin kuat. 

“Untuk memperkuat industri BPR yang sehat 
dan produktif diperlukan kelembagaan BPR 
dengan dukungan permodalan yang kuat agar 
BPR dapat menyediakan dana bagi sektor rill 
khususnya usaha mikro dan kecil serta agar 
BPR dapat menyerap risiko-risiko yang mungkin 
terjadi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas 
Perbankan OJK Heru Kristiyana saat peluncuran 
merger Perusahaan Daerah (PD) BPR Kabupaten 
Cirebon, di Cirebon, dalam rilisnya.   

Peluncuran merger PD BPR di Kabupaten 
Cirebon dilakukan Heru Kristiyana bersama 
Bupati Cirebon Imron dan dihadiri berbagai 
pimpinan lembaga dan institusi dari 
pemerintahan di wilayah III Cirebon.

Pemerintah Kabupaten Cirebon yang 
sebelumnya memiliki 19 BPR yang 7 di 
antaranya dimiliki bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat, telah melakukan merger atau penggabungan sejak 
beberapa waktu lalu, sehingga saat ini sebanyak 12 BPR telah 
bergabung menjadi PD BPR Babakan, sementara 7 BPR lainnya 
bergabung menjadi PD BPR Astanajapura.  

Sekadar informasi, PD BPR Babakan dan PD BPR 
Astanajapura memiliki banyak kantor cabang. PD BPR 
Babakan memiliki kantor cabang yakni PD BPR Sumber, PD 
BPR Arjawinangun, PD BPR Waled, PD BPR Karangsembung, 
PD BPR Palimanan, PD BPR Plumbon, PD BPR Lemahabang, PD 
BPR Susukan, PD BPR Weru, PD BPR Cirebon Barat dan PD BPR 
Cirebon Utara.

Sedangkan PD BPR Astanajapura memiliki kantor cabang di 
PD BPR Beber, PD BPR Cirebon Selatan, PD BPR Ciwaringin, PD 
BPR Gegesik, PD BPR Kapetakan dan PD BPR Klangenan.

Heru mengatakan, OJK sangat mengapresiasi langkah 
strategis Bupati Cirebon dalam menggabungkan BPR milik 

pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon 
karena diyakini akan memberikan dampak 
yang positif bagi BPR dalam menjawab 
berbagai tantangan yang dihadapi terutama 
permodalan, SDM, teknologi informasi, 
produk dan layanan serta persaingan 
dengan lembaga jasa keuangan lainnya. 

Kedua BPR hasil merger tersebut 
juga diharapkan dapat mengembangkan 
bisnis sekaligus memberikan kontribusi 
bagi perekonomian khususnya di wilayah 
Kabupaten Cirebon maupun bagi 
peningkatan pendapatan asli daerah.

Kehadiran BPR masih sangat dibutuhkan 
oleh masyarakat. Sebab, banyak layanan 
BPR yang tidak dapat diberikan oleh 
bank umum atau lembaga keuangan 
lainnya seperti lokasi yang dekat dengan 
masyarakat, layanan yang cepat dan 

Merger BPR Cirebon Konsolidasi  BPR dinilai 
merupakan cara untuk 
meningkatkan daya saing 
industri dan lebih memberi 
dampak positif terhadap 
perekonomian.

Heru Kristiyana – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK
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sederhana dengan mengedepankan pendekatan 
personal dan metode jemput bola, serta 
karakteristik produk yang disesuaikan dengan 
kebutuhan masyarakat sekitar.

Sejumlah strategi untuk penguatan dan 
pengembangan BPR sudah disiapkan OJK agar 
BPR dapat terus tumbuh dan berkembang 
melayani masyarakat, yaitu: penguatan 
kelembagaan, penguatan tata kelola dan prinsip 
kehati-hatian, penguatan infrastruktur (SDM 
dan TI) serta penguatan daya saing melalui 
branding industri BPR, kerja sama berbasis 
teknologi Informasi dan inovasi produk dan 
layanan.

OJK juga telah menerbitkan ketentuan-
ketentuan untuk berbagai aspek di BPR, 
seperti aspek kelembagaan, yaitu ketentuan 
kelembagaan BPR, kegiatan usaha dan wilayah 
jaringan kantor, tata kelola, dan ketentuan 
mengenai rencana bisnis BPR. 

Aspek Prudensial, yaitu ketentuan tentang 
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), 
penerapan manajemen risiko, Kualitas Aset 
Produktif, dan pelaporan BPR melalui sistem 

pelaporan OJK. 
Aspek Infrastruktur TI dan SDM, yaitu 

mengenai Standar Penerapan Teknologi 
Informasi (SPTI) dan sertifikasi kompetensi 
kerja bagi pengurus BPR.

Secara nasional, hingga Agustus aset, dana 
pihak ketiga dan kredit industri BPR terus 
berkembang yaitu total aset industri BPR 
mencapai Rp 143,2 triliun (9,62% yoy), DPK 
sebesar Rp 97,9 triliun (10,82% yoy), dan kredit 
yang disalurkan sebesar Rp106,1 triliun (11,44% 
yoy).

Sementara untuk wilayah Cirebon, total aset 
BPR meningkat 13,50% menjadi Rp2,98 triliun, 
sementara Dana Pihak Ketiga dan kredit masing-
masing meningkat sebesar 14,30% menjadi Rp2 
triliun  dan 15,14% menjadi Rp2,34 triliun.

BPR hasil merger perlu waktu untuk 
membuktikan kinerja. Sebab, penggabungan 
dua entitas bukanlah perkara modal semata,  
melainkan juga meleburkan dua atau lebih 
kultur maupun etos kerja di tempat masing-
masing. Semua pihak berharap, kinerja BPR 
hasil merger dapat sesuai harapan. 

Launching BPR Merger, di Kabupaten Cirebon
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Saat membuka Indonesia Banking 
Expo (IBEX) 2019, Presiden Joko 
Widodo menyentil para bankir. 

Presiden menilai, selama ini industri 
perbankan hanya peduli pada yang 
besar, dan melupakan yang kecil-kecil. 

“Dengan melambatnya 
perekonomian dunia, perbankan harus 
mendorong kredit ke usaha kecil agar 
mengurangi gap inklusi keuangan. 
Tolong lebih memberi kontribusi ke 
usaha kecil. Untuk itu saya mengajak 
kepada Bapak Ibu semua jangan 
membiayai yang besar-besar saja,” 
ucap Presiden di Hotel Fairmont, 
Jakarta, 6 November 2019.

Pernyataan Presiden itu sangat relevan dengan 
kondisi kekinian. Pasalnya, kontribusi UMKM 
terhadap perekonomian tidak bisa dipandang remeh. 
Pada tahun lalu, realisasi kontribusi UMKM terhadap 
PDB nasional mencapai sekitar 60,34%. Sektor ini 
juga menyerap tenaga kerja dan paling banyak 
digeluti pelaku usaha di Indonesia. 

Data Kementerian Koperasi dan UKM, sebanyak 
98,7 persen usaha di Indonesia merupakan usaha 
mikro. Dengan jumlah tersebut, UMKM mampu 
menyerap 89,17 persen tenaga kerja domestik. 

Dengan jumlah sebesar itu, sebutan bahwa UMKM 
merupakan tulang punggung perekonomian nasional 
tidaklah berlebihan. Dari data simulasi Komite 

Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), 10 persen saja 
dari UMKM yang ada mengalami kenaikan kelas, hal 
tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 
nasional tembus 7 persen.

Selain penyaluran kredit UMKM, Presiden juga tahu 
alasan di balik kenapa perbankan lebih memudahkan 
penyaluran pinjaman dana kepada perusahaan-
perusahaan besar. “Saya tahu yang besar-besar itu 
enak. Dan juga, jangan membiayai yang itu-itu saja. 
Saya tahu, memberikan ke yang besar itu, untungnya 
besar, biayanya lebih murah. Kalau biayain yang 
kecil, untungnya kecil, capek, dan biayanya besar,” 
katanya. 

Sindiran tak berakhir di situ saja, Jokowi juga 
menyarankan agar para penjabat di perbankan 
berekspansi alias membuka cabang di daerah pelosok 

yang dinilai membutuhkan pinjaman modal usaha. 
“Jangan berkantor di Jakarta saja, buka cabang di 
Wamena. Jangan enggan turun ke bawah. Pak Dirut 
atau Pak Direksi tolong datangin mereka (pelaku 
usaha kecil)! Sekali lagi berikan hati kita kepada yang 
kecil-kecil, kepada yang mikro. Juga jangan, nggak 
mau capek untuk mengawal mikro menjadi menengah 
dan besar,” ujar Presiden disambut tepuk tangan para 
tamu yang meriah.

Jokowi menyebut saat ini ada 68 juta UMKM 
yang perlu ditingkatkan levelnya. Oleh karenanya, 
perbankan harus mendorong penyaluran kredit 
ke sektor UMKM.  Jokowi mengatakan Bank ini 
harus utamakan sektor usaha mikro dan kecil, agar 
dapat mendorong ekonomi dibawah. “Tolong lebih 

Presiden Desak 
Perbankan Peduli  
UMKM
Target pertumbuhan ekonomi 
sebesar 7 persen hanya dapat dicapai 
jika sektor UMKM naik kelas. Oleh 
karenanya, perbankan diminta untuk 
lebih menggenjot penyaluran kredit 
ke sektor usaha yang digeluti banyak 
orang tersebut. 

Presiden Joko Widodo saat membuka acara IBEX 2019 di Jakarta
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Presiden juga mengajak para 
industri jasa layanan keuangan untuk 
memperhatikan dan mendukung 
inklusi keuangan, seperti memberikan 
akses kredit pada masyarakat dan 
meningkatkan likuiditas dalam negeri. 

Seperti diketahui, Pemerintah 
menargetkan inklusi keuangan sebesar 
75% pada tahun ini. Peningkatan 
inklusi keuangan diyakini berkorelasi 
positif dengan tingkat kesejahteraan 
masyarakat. Oleh karenanya, beragam 
upaya tengah dilakukan untuk 
menggenjot peningkatan inklusi keuangan 
tersebut. 

Presiden juga mengajak regulator 
seperti OJK dan BI untuk memperkuat 
kebijakan yang pro terhadap usaha 
mikro-kecil . “OJK saya minta regulasinya 
simpel utamakan juga usaha kecil 
mikro. IBEX 2019 saya harapkan dapat 
menghasilkan langkah yang konkret  
dan dapat dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat luas,” pungkas Jokowi.

kontributif untuk meningkatkan  kelas usaha yang mikro 
menjadi usaha kecil, menengah dan dorong menjadi besar. 
Pengusaha lokal tingkatkan menjadi nasional, dari nasional 
didorong untuk bergerak di market global,” ujar Presiden.

Bank Indonesia sendiri telah mengeluarkan regulasi 
mengenai penyaluran kredit UMKM perbankan minimal sebesar 
20% sampai akhir 2018. Meski secara industri target tersebut 
tercapai, namun faktanya beberapa individual bank belum 
mencapai target tersebut. 

Selain itu, Jokowi meminta para bankir untuk ikut 
menurunkan suku bunga kredit. Dengan begitu, usaha rakyat 
dapat berkembang lebih cepat. Selama ini, sektor kecil mikro 
suku bunganya memang lebih tinggi dibanding korporasi. Ini 
tidak lepas dari faktor risiko di sektor tersebut. 

FINANSIAL

Ilustrasi : Pelaku UKM

Ilustrasi : Pertumbuhan Ekonomi
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Tradisi bakar batu yang berupa kegiatan 
memasak bersama di suatu desa di Papua 
telah berlangsung turun temurun. Tradisi 

ini umumnya dilakukan oleh suku pedalaman atau 
pegunungan, seperti di Lembah Baliem, Paniai, 
Nabire, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, 
Jayawijaya, Dekai, dan Yahukimo.

Konon, tradisi ini bermula dari pasangan suami 
istri yang merasa bingung ketika hendak mengolah 
hasil kebun. Hal tersebut terjadi lantaran panci 
yang biasa digunakan tidak 
ada.  Setelah berpikir panjang, 
tercetuslah ide untuk memasak 
menggunakan batu. Tak disangka 
hasil masakan dengan metode 
tersebut jauh lebih lezat. Makanan 
yang dimasak pun semakin 
bervariasi, tidak hanya umbi-
umbian saja, tetapi juga daging-
dagingan.

Meski terkesan sederhana, 
namun bakar batu memiliki makna 
yang dalam. Kegiatan itu bertujuan 
sebagai ungkapan rasa syukur, 
bersilaturahim dengan keluarga 
dan kerabat, menyambut kabar 
bahagia, atau mengumpulkan 
prajurit untuk berperang. 

Prosesi bakar batu memiliki 
urutan tertentu. Tahap pertama 
adalah persiapan. Pada hari “H” 
seorang kepala suku dengan 
pakaian adat Papua akan 
berkeliling untuk mengundang 
warganya secara langsung sejak 
pagi. Selanjutnya, pada siang hari 
perburuan hewan pun dimulai. 
Setelah mendapatkan target, 
hewan buruan pun diserahkan dan 

sebagian warga akan menari dan menata batu. 
Saat memasak, warga desa benar-benar 

membakar batu-batuan keras yang didapat dari 
sungai atau kali hingga panas membara. Biasanya 
dibutuhkan waktu hingga dua jam agar batu bisa 
digunakan untuk memasak. 

Setelahnya, batu panas itu diletakkan di sebuah 
lubang dan ditutupi daun pisang yang di atasnya 
ditaruh berbagai bahan masakan. Yang paling 
umum, biasanya berupa daging babi yang sudah 
dibumbui. Namun bisa juga membakar ayam, daging 
sapi, atau pun umbi-umbian. Selama itu, warga 
umumnya menyanyikan lagu dan yel-yel sebagai 
simbol kebersamaan. Setelah dianggap matang, 
makanan pun siap dihidangkan. Bagi yang pernah 
merasakannya, dijamin lezat.  (disarikan dari 
berbagai sumber).

Tradisi Bakar Batu Simbol Persatuan
Kegiatan memasak bersama memiliki 
makna mendalam kokohnya hubungan 
sosial antar masyarakat di Papua.

Tradisi Bakar Batu
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Hotline :
021 - 4261445
0812 1005 5850 (Sdr. Ridho)

SISTEM
INFORMASI
PERBARINDO

Satu untuk semua
dalam

Member of PERBARINDO

www.perbarindo.org

 Daftar Anggota BPR-BPRS 
Seluruh Indonesia 

 Platform Aplikasi 
 Sharing Bandwidth (E-KTP)

 Platform Aplikasi Manajemen 
Risiko dan GCG 

 Platform Rumah Lelang
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Bagi para pelaku industri BPR yang 
beroperasi pada penghujung Oktober 
1998, tentu masih mengingat pembukaan 

Musyawarah Nasional (Munas) Perhimpunan 
Bank Perkreditan Rakyat (Perbarindo) V. 
Waktu itu,pembukaan Munas berbeda dengan 
kegiatan pelaksanaan Munas. Ya,  pada waktu 
itu, pembukaan Munas V Perbarindo justru 
dilakukan di Istana Negara dan dibuka langsung 
oleh Presiden ke-3 Republik Indonesia (RI), 
Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie) pada 
27 Oktober 1998. Padahal, kegiatan Munas V 
Perbarindo sendiri, dipusatkan di Asrama Haji 
Pondok Gede, Jakarta.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum 
DPP Perbarindo 1995-1998 yang waktu itu 
menggantikan Ketua Umum sebelumnya, I Wayan 
Sarwa, memberikan apresiasi besar kepada 
Almarhum Presiden ke-3 RI, BJ Habibie. Tamu 
undangan untuk bertemu Presiden yang biasanya 
dibatasi hanya sampai puluhan, diberikan 

pengecualian menjadi 500-an orang. Malah sempat 
hanya akan dibatasi menjadi 250 orang saja, namun 
Presiden BJ Habibie membolehkan untuk menemui 
semua pengurus BPR di Indonesia.

“Istana membatasi hanya 250 orang. Saya bilang 
ke Pak Tjuk Suprianto, Ketua Pelaksana Munas V DPP 
Perbarindo agar mengatakan bahwa yang hadir ada 
seitar 500 orang. Kalau tidak, maka tidak usah dibuka 
di Istana. Akhirnya pihak Istana memaklumi dan semua 
boleh masuk. Kami dijamu dengan baik dan beliau 
sungguh luar biasa memberikan motivasi, semangat, dan 
perhatian besar bagi industri BPR. Tidak membedakan 
apakah asosiasi kami besar atau kecil dan beliau 

Taruna Jaya Tarigan, 
Plt Ketua Umum DPP Perbarindo Tahun 1995-1998

Mungkin sebagian pelaku industri 
BPR sempat mengingat bahwa 
Presiden RI ke-3 BJ Habibie, pernah 
menyelamatkan industri BPR dari 
rencana pembatasan operasional 
untuk beroperasi hanya sampai ke 
kecamatan. Jasa beliau, sebaiknya 
harus dibalas dengan menujukkan 
kinerja industri BPR yang moncer.

Habibie 
Selamatkan BPR 
Dari Penciutan 
Operasional



53MEDIA BPR•EDISI 57•FEBRUARI - MARET 2020

mendorong kemajuan industri BPR untuk 
masa yang akan datang. Beliau memiliki sifat 
ingin mendengar, saya sangat mengapresiasi,” 
kenang Tarigan.

 Hadir waktu itu menemani Presiden 
BJ Habibie antara lain: Menteri Sekretaris 
Negara, Akbar Tanjung; Gubernur Bank 
Indonesia, Sahril Sabirin lengkap dengan 
seluruh jajaran Direktur Bank Indonesia 
(belum bernama Deputi Gubernur BI). 
Sejumlah hal krusial yang disampaikan kepada 
Presiden BJ Habibie direspons dengan positif.

Waktu itu, menurut Tarigan, sesuai dengan 
pembicaraan antara DPP Perbarindo yang 

PROFIL
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dipimpinnya dengan Presiden BJ Habibie, 
sekitar dua minggu sebelum pembukaan 
Munas V Perbarindo di Istana, dia 
melaporkan: industri BPR menolak 
untuk pindah dari Ibukota Provinsi dan 
Ibukota Kabupaten/Kota; pemberdayaan 
BPR harus mendapat perhatian; 
serta  ketentuan pengaturan BPR 
harus disesuaikan dengan operasional 
usaha mikro dan kecil yang biayai. 
Jadi menyangkut biaya efisiensi, biaya 
percepatan perlu dibuat aturan khusus.

Atas laporan tersebut, Presiden BJ 
Habibie menyampaikan: BPR masih 
sangat diperlukan dan tidak boleh 
pindah dari ibukota baik Ibukota Negara, 
Provinsi maupun kabupaten/kota; BPR 
perlu diberdayakan dan dilibatkan dalam 
setiap program pemerintah yang terkait 
UKM dan informal, BPR harus dilibatkan; 
aturan terkait perlu direlaksasi sesuai 
kebutuhan di lapangan.

“Itu poinnya. Kami meminta berfoto 
bersama. Beliau mengatakan, boleh 
namun menunggu lima menit karena 
Presiden BJ Habibie harus menemui 
lebih dulu tamu negara. Beliau sangat 

memperhatikan rakyatnya dan ingin mengetahui apa yang terjadi 
di masyarakat. Sebelumnya tidak pernah Munas Perbarindo 
dihadiri presiden karena hambatan birokrasi. Jadi baru pertama 
kali Munas Perbarindo dibuka Presiden dan di Istana Negara,” 
ungkap Tarigan.

Rencana BPR Hanya Beroperasi Sampai Kecamatan
Apa yang melatarbelakangi dibukanya Munas Perbarindo V 1998 

tersebut dilakukan di Istana Negara? Apalagi  waktu itu, sekitar 
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500-an pengurus BPR dari Aceh sampai Papua 
diperkenankan hadir mengikuti pembukaan serta 
sambutan dan pesan yang disampaikan Presiden BJ 
Habibie.

Tarigan mengingat, waktu itu, salah satu isu 
besar yang mencuat menjelang Munas V Perbarindo 
adalah adanya rencana untuk membatasi ruang 
gerak industri BPR untuk beroperasi hanya sampai 
kecamatan. Rencananya, waktu itu BPR tidak boleh 
lagi beroperasi di ibukota kabupaten/kota apalagi 
Ibukota Negara.

 Menurut Tarigan, kepada sejumlah media 
massa waktu itu, tidak mudah bagi BPR yang sudah 
berpuluh tahun beroperasi untuk pindah dari 
Ibukota Negara, provinsi, kabupaten/kota. Jadi hal 
itu sangat meresahkan pelaku industri BPR. Industri 
BPR bisa (berpotensi) bangkrut. 

“Akhirnya waktu itu ada 40 perwakilan BPR 
menemui Direktur BI yang menangani BPR. Saya 
sampaikan banyak usaha mikro kecil dan informal 
yang dibiayai BPR dan menyebar di Ibukota 
Negara, provinsi, dan juga kabupaten/kota. BPR 
waktu itu ditawarkan Kredit Usaha Kecil yang 
besarnya maksimal Rp250 juta. Tapi saya katakan 
itu bukan solusi. Kami mengatakan ke BI bahwa 
kami tidak ingin dipindahkan, apa pun risikonya. 
Kesimpulannya waktu itu, BI akan mengatakan 
untuk menampung lebih dulu aspirasi dari BPR,” 
terang Tarigan.

Dua minggu sebelum Munas V Perbarindo, 
pengurus DPP Perbarindo diterima audiensi 
di Istana Negara Jakarta oleh Presiden BJ 
Habibie. Waktu itu Presiden BJ Habibie sangat 
antusias ingin tau mengenai apa itu BPR.  Ketika 
mendengar penjelasan bahwa BPR sampai ada 
yang memberikan kredit harian kepada pedagang 
kecil, Presiden Habibie kaget dan merespons positif 
keberadaan industri BPR. Alhasil, waktu yang 
disediakan 15 menit, mulur menjadi hampir 1 jam.  

Materi pembicaraan saat audiensi itulah 
yang menjadi bahan Presiden BJ Habibie 
untuk memberikan dukungan bagi industri BPR 
ketika membuka Munas V Perbarindo di Istana 
Negara pada 27 Oktober 1998.  Termasuk tetap 
membolehkan BPR beroperasi di Ibukota Negara, 
ibukota provinsi, serta kabupaten/kota yang 
direspons Bank Indonesia dengan baik. Termasuk 
adanya aturan tersendiri mengenai BPR yang tidak 
disamakan dengan aturan bank umum. 

Tarigan berharap agar upaya yang dilakukan 

almarhum Presiden BJ Habibie yang meninggal pada 
11 September 2019 lalu, dapat dihargai dan dikenang 
melalui upaya menjaga dan memperbesar peran 
industri BPR bagi perekonomian nasional.

Industri BPR menurutnya tidak bisa berjalan sendiri 
tanpa dukungan pemerintah. BPR harus saling bekerja 
sama, termasuk lembaga lain. BPR menurutnya juga 
harus mangikuti perkembangan di masa sekarang dan 
akan datang, terutama di era digital sekarang. 

“Jadi BPR harus menjaga jati diri sebagai lembaga 
yang berkonsentrasi di usaha mikro, kecil, dan 
menengah. Agar profil BPR tetap bisa dipertahankan. 
Saya juga berharap agar para pemimpin negara 
bisa melihat perjuangan BPR di provinsi, kabupaten 
maupun kota untuk melayani usaha mikro, kecil, 
dan informal (seperti yang dilakukan BJ Habibie).  
Jadi mari kita bersama menjaga, menghargai, 
dan menguatkan  asosiasi (Perbarindo) untuk 
memperjuangkan aspirasi industri BPR,” pungkas 
Tarigan.



56 MEDIA BPR•EDISI 57•FEBRUARI - MARET 2020WAWASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang 
mengabulkan permohonan dengan nomor 
perkara 18/PUU-XVII/2019, Pemohon Aprilliani 

Dewi (Pemohon I) dan Suri Agung Prabowo (Pemohon 
II), menjadi perbincangan hangat terutama di industri 
pembiayaan. Objek permohonan dalam perkara 
tersebut adalah Pengujian materiil Pasal 15 ayat (1), 
ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia (UU 42/1999). 

Perbincangan terus mendengung dikalangan 
praktisi jasa keuangan, setidaknya itu yang saya 
alami sendiri, mulai dari perbincangan santai di 
grup WA, obrolan sore sambil ngopi sampai seminar-
seminar yang sengaja membahas peristiwa tersebut. 

= Kronologi =
1. Aprilliani Dewi (Pemohon I) dan Suri Agung 

Prabowo (Pemohon II) adalah suami isteri, awalnya 
pada tanggal 18 November 2016 Pemohon I dan PT. 
Astra Sedaya Finance telah sepakat mengadakan 
Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor 
Registrasi 01100191001653145 dimana PT. Astra 
Sedaya Finance memberikan fasilitas pembiayaan 
kepada Pemohon I dalam bentuk penyediaan 
dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan 
Merk Toyota Type Alphard V Model 2.4 A/T Tahun 
2004, warna abu-abu muda metalik, No. Rangka 
ANH100081947, No. Mesin 2AZ1570674.

2. Sesuai perjanjian pembiayaan multiguna tersebut, 
maka Pemohon I memiliki kewajiban pembayaran 
hutang kepada PT. Astra Sedaya Finance sebesar 
Rp 222.696.000,-  yang akan dibayar secara 
angsuran selama 35 (tiga puluh lima) bulan, mulai 
dari 18 November 2016. 

3. Pada tanggal 10 November 2017 wakil dari PT. 
Astra Sedaya Finance yang mengaku sebagai 
perwakilan PT. Astra Sedaya Finance dengan 
membawa surat kuasa yang ditandatangani 
pejabat dari PT. Astra Sedaya Finance mendatangi 
rumah Penggugat dengan maksud ingin mengambil 

kendaraan Merk Toyota Type Alphard V Model 2.4 
A/T Tahun 2004 milik Pemohon I dengan dalih 
Pemohon I telah wanprestasi.

4. Keberatan dengan tindakan PT. Astra Sedaya 
Finance, maka Pemohon I mengajukan pemohonan 
melalui peradilan perdata, in casu Perkara Perdata 
Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel dalam rangka 
mengkoreksi tindakan PT. Astra Sedaya Finance. 

5. Selain itu, Pemohon I dan II mengajukan Judicial 
Review kepada Mahkamah Konstitusi dengan 
Petitum Dalam Provisi: Memohon Kepada 
Mahkamah Konstitusi agar dapat menjatuhkan 
Putusan Sela, untuk menyatakan bahwa 
penarikan kendaraan yang berdasarkan pasal 
15 ayat (1), (2) dan (3) untuk sementara tidak 
berlaku, sampai Mahkamah Konstitusi memutus 
permohonan pengujian materiil ini. 

Kemudian MK, melalui amar putusan (Nomor 
Perkara: 18/PUU-XVII/2019), Mengadili: 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk 

sebagian; 
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan 
eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang 
tidak ada kesepakatan tentang cidera janji 
(wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan 
secara sukarela objek yang menjadi jaminan 
fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur 
hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat 
Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama 
dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan 
yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Nasib Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK 
pada Perkara 18/PUU-XVII/2019
Oleh : David Iskandar
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3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera 
janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji 
tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur 
melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur 
dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang 
menentukan telah terjadinya cidera janji”

4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang 
tidak ada kesepakatan tentang cidera janji 
dan debitur keberatan menyerahkan secara 
sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, 
maka segala mekanisme dan prosedur hukum 
dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan 
Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan 
pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap”;

BAGAIMANA DAMPAK DAN IMPLIKASI DARI 
KEPUTUSAN MK TERSEBUT? 
•	 Jika kita cermati, setelah adanya Putusan MK 

Nomor Perkara 18/PUU-XVII/2019, faktanya: 
•	 UU Fidusia masih berlaku. 
•	 Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Fidusia tidak ada 

perubahan.
•	 Kekuatan Eksekutorial dan Parate Eksekusi masih 

seperti sediakala.
•	 MK memberikan tafsir atas frasa “Kekuatan 

Eksekutorial” dan “ Cidera Janji”
•	 Pasal lain tidak berubah baik isi maupun 

penafsirannya.

Ada baiknya kita ulas sedikit mengenai apa itu 
Fidusia: 
•	 Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu 

benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan 
bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan 
tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dari 
pengertian tersebut dalam Jaminan Fidusia 
melekat kekuatan eksekutorial yang sama dengan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap.

•	 Fidusia merupakan jaminan yang memberikan 
kedudukan yang diutamakan kepada 
pemegangnya, yang artinya penyerahan benda 
jaminan secara constitutum posseisorium, di 
mana penyerahan kepada penerima fidusia 
(kreditur) adalah hak milik atas benda atas dasar 
kepercayaan, sedangkan fisik benda yang menjadi 
objek jaminan tetap ada pada pemberi fidusia 
(debitur).

•	 Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat 
accesoir dengan perjanjian utamanya yang 
artinya bahwa perjanjian pokoknya adalah berupa 
perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian lain 
yang dapat dinilai dengan uang sepanjang yang 
menjadi objek perjanjian fidusia adalah benda 
bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud 
maupun benda tidak bergerak khususnya bangunan 
yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

•	 Fidusia mengandung asas preferensi artinya 
kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai 
kreditur yang diutamakan dari kreditur lainnya 
(asas droit de preference) di samping itu juga 
melekat asas bahwa Jaminan Fidusia tetap 
mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan 
Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut 
berada (asas droit de suite atau zaaksgevolg) serta 
asas bahwa Jaminan Fidusia adalah asesoritas 
yang artinya Jaminan Fidusia merupakan 
perjanjian ikutan.

•	 Fidusia mengandung syarat publisitas yang 
bersifat mutlak atau absolut yang artinya 
bahwa Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan 
mengikat dan bersifat eksekutorial setelah 
didaftarkannya perjanjian fidusia tersebut dan 
telah dikeluarkan sertifikat Jaminan Fidusia yang 
di dalamnya tercantum irah-irah “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. 
Dengan demikian, terhadap sertifikat jaminan 
fidusia melekat kekuatan eksekutorial yang sama 
dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap.
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Sementara itu tafsir atas frasa “Kekuatan Eksekutorial” dan “ Cidera Janji” adalah:

Nah, jika kita jeli mencermati putusan tersebut, 
kata kuncinya adalah “Keadaan Wanprestasi” 
dan teknis eksekusi jaminan fidusia. Sementara 
itu, dalam pasal 30 UU Fidusia ditegaskan bahwa 
“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang 
menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam rangka 
pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam 
Hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda 
yang menjadi Objek Jaminan Fidusia pada waktu 
eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak 
mengambil Benda yagn menjadi Objek Jaminan 
Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan 
pihak yang berwenang”. 

Sehingga semakin terang benderang bahwa keyword 
dalam rangka memitigasi risiko hukum dalam Pelaksanaan 
Eksekusi jaminan Fidusia pasca Putusan MK ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Keadaan Wanprestasi / Cidera Janji
2. Penyerahan Objek Fidusia dari Pemberi Fidusia (Debitur) 

kepada Penerima Fidusia (Kreditur) dalam rangka 
pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

 
Maka sedikitnya dapat saya simpulkan 3 (tiga) hal dari 
putusan MK tersebut: 
•	 Putusan MK tersebut mengisi kekosongan hukum, sebagai 

contoh jika Kreditur dan Debitur tidak menyepakati 

Penjelasan tentang Kekuatan Eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dalam UU Fidusia langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat 
final serta mengikat para pihak.



59MEDIA BPR•EDISI 57•FEBRUARI - MARET 2020 WAWASAN

«keadaan Wanprestasi» maka apakah bisa kreditur 
menuding bahwa Debitur tersebut sudah melakukan 
wanprestasi/Cidera Janji? Oleh karena itu, Apabila 
belum diatur mengenai keadaan tentang cidera janji, 
maka keputusan tentang adanya cidera janji harus 
diperoleh melalui upaya hukum untuk menentukan 
telah terjadinya Cidera Janji.

•	 Putusan MK tersebut menjamin kepastian hukum bagi 
Penerima Fidusia (Kreditur) dalam hal Pemberi Fidusia 
(debitur) tidak menyerahkan Objek Fidusia dalam 
rangka pelaksanaan eksekusi. 

•	 Putusan MK tersebut memberikan rasa adil dan 
perlindungan kepada Pemberi Fidusia dan Penerima 
Fidusia. 

Namun disisi lain, dampak dari Putusan ini dalam 
praktek sehari-hari dilapangan menambah eksposur risiko 
bagi kreditur, dan kemungkinan berdampak pada industri 
keuangan secara makro, misalnya: 
•	 Ada kemungkinan tambahan eksposur risiko yang 

mengakibatkan proses eksekusi menjadi lebih lama 
dan membutuhkan biaya dan waktu tambahan (dalam 
hal penyerahan Objek Fidusia secara tidak keberatan 
dari Debitur tidak terpenuhi) karena keistimewaan 
sertifikat Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial 
yang sama dengan putusan pengadilan yagn telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi 
tidak otomatis berlaku sehingga mitigasi risiko 
menggunakan jaminan fidusia menjadi tidak menarik. 

•	 Adanya kemungkinan peningkatan NPL / NPF pada 
sektor kredit dengan Jaminan Fidusia. 

•	 Adanya Kesulitan untuk membuktikan bahwa debitur 
tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek 
yang menjadi jaminan fidusia. 

•	 Adanya kemungkinan Lembaga Jasa Keuangan 
tidak menerapkan kemudahan-kemudahan dalam 
hal ekspansi fasilitas pembiayaan dengan jaminan 
Fidusia, misalnya kemudahan seperti: DP Ringan, Suku 
bunga rendah, dsb. 

•	 Adanya kemungkinan tambahan peningkatan bunga 
yang harus ditanggung debitur akibat tambahan 
eskposur Risiko dan syarat-syarat dalam rangka 
mitigasi risiko kepada calon debitur yang lebih ketat, 
sehingga secara tidak langsung berdampak pada 
inklusi keuangan pada sektor pembiayaan dengan 
jaminan Fidusia. 

•	 Secara Makro, adanya kemungkinan kepercayaan 
Investor terhadap pasar Lembaga Jasa Keuangan bisa 
saja berkurang. 

•	 Adanya kemungkinan penurunan peringkat Indonesia 
dalam hal Easy to Doing Business (EoDB) dimata 
dunia/global. 

SOLUSI BEST PRACTICE BAGI LEMBAGA JASA 
KEUANGAN 
•	 Secara Best Practice, solusi yang dapat dilakukan 

oleh Lembaga Jasa Keuangan (Bank / IKNB)  menurut 
hemat saya adalah sebagai berikut: 

•	 Melakukan kaji ulang (review) atas perjanjian kredit 
yang telah ada guna memastikan bahwa telah diatur 
mengenai «Keadaan Wanprestasi», jika sudah ada, 
apakah sudah sesuai dengan azas keadilan dan itikad 
baik masing-masing Pihak dalam Perjanjian Kredit 
tersebut. 

•	 Jika belum terdapat pasal atau ketentuan tentang 
«Keadaan Wanprestasi» maka kesepakatan mengenai 
hal tersebut (wanprestasi / cidera Janji) harus diatur 
dengan detail sehingga tidak menimbulkan persepsi 
lain pada saat pelaksanaan eksekusi dan pembuktian. 
Perjanjian kredit dapat dilakukan perubahan 
berdasarkan kesepakatan para Pihak dalam perjanjian 
tersebut dan sepanjang tidak melanggar syarat 
sahnya suatu perjanjian. 

•	 Lembaga Jasa Keuangan meminta Debitur untuk 
menandatangani Berita Acara eksekusi Agunan / 
penyerahan agunan untuk membuktikan bahwa 
Debitur secara sukarela menyerahkan agunan. 

•	 Khusus bagi Debitur yang tidak menyerahkan 
objek Fidusia secara sukarela, maka Lembaga Jasa 
Keuangan dapat menyatakan perbuatan wanprestasi 
melalui upaya pengadilan sebelum dilakukan 
eksekusi. 

•	 Tambahan skema mitigasi risiko selain Jaminan 
Fidusia. 

•	 Melakukan sosialisasi secara berkala kepada Team 
Collection termasuk kepada perusahaan pihak ketiga 
(alih daya Penagihan) dan menyempurnakan tata cara 
penagihan di lapangan.

•	 Melakukan edukasi kepada Debitur dan atau calon 
debitur mengenai Jaminan Fidusia.

•	 Lembaga Jasa Keuangan bersama dengan Asosiasi 
Industri mendorong OJK untuk menyiapkan/
menyediakan regulasi sebagai antisipatif  risiko atas 
pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia kedepannya 
dan melakukan kampanye yang tepat kepada Publik. 

•	 Lembaga Jasa Keuangan  bersama dengan Asosiasi 
berkonsolidasi dengan Aparat Penegak Hukum dan 
Mahkamah Agung terkait prosedur permohonan fiat 
eksekusi dengan mekanisme yang lebih sederhana 
dan cepat, sesuai dengan karakteristik Objek Jaminan 
Fidusia sebagai barang bergerak.

*)  Penulis adalah dosen di Indonesia Banking School 
dan Direktur BPR.
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Selepas hajatan pemilu yang relatif berlangsung aman, semua 
pihak berharap ekonomi Indonesia akan berputar lebih 
kencang. Di tengah ekspektasi yang tinggi itu, laporan yang 

hanya 9 halaman dari firma konsultan global terkemuka McKinsey & 
Company cukup mengagetkan. Laporan berjudul “Signs of Stress: 
Is Asia Heading Toward a debt crisis?” menempatkan Indonesia 
sebagai salah satu negara di Asia yang rentan terkena krisis. Ini 
mengingatkan publik pada peristiwa krisis 20an tahun silam.

Laporan yang ditulis Senior Exper Mckinsey, Joydeep Sengupta 
dan Senior Expert McKinsey’s Singapore, Seshadrinathan, diterbitkan 
pada Juli lalu menyebutkan ada tiga faktor tekanan berpotensi krisis 
yang perlu diwaspadai. 

Pertama, performa perusahaan sektor riil yang kesulitan 
melunasi utang. Ini terlihat dari interest coverage ratio atau ICR 
yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi 
kewajiban pembayaran  bunga utang dari pendapatannya. Jika ICR 
kurang dari (<) 1,5%, maka perusahan tersebut terbebani utang dan 
akan sulit melunasinya. Dalam hal ini, McKinsey melakukan asesmen 
terhadap neraca keuangan 12.000 perusahaan di 11 negara Asia 
Pasifik pada kurun waktu 2007-2017. 

Laporan itu menyebutkan, sebanyak 32% korporasi Indonesia 
memiliki ICR < 1,5%. Alhasil, dikategorikan dalam tekanan tinggi 
(high extent of stress) karena porsinya diatas 25%. Korporasi yang 
bergerak di sektor utilitas seperti pembangkit listrik dan jalan tol 
berperan besar terhadap kondisi tersebut dengan kontribusi hingga 
62%.  Selain itu, tingkat utang 
berdenominasi dolar Amerika 
Serikat mencapai 50% dari porsi 
utang yang ada, atau jauh di atas 
rata-rata kawasan sebesar 25%.

Nasib serupa juga dialami 
perusahaan di Cina dan India 
yang masing-masing porsinya 
sebesar 37% dan 43%.  Sementara 
perusahaan dari Negara Jiran 
seperti Malaysia, Singapura 
dan Thailand, dinilai memiliki 
kemampuan yang lebih mumpuni 
dalam melunasi bunga utangnya. 

Waspadai Sinyal Resesi
Kemampuan korporasi membayar utang, 
kerentanan sistem keuangan, dan tingginya porsi 
utang valuta asing menjadi tiga faktor yang perlu 
dicermati dalam laporan McKinsey.

Faktor kedua, sistem keuangan 
di Asia dinilai kembali menunjukkan 
kerentanan. Ini merujuk pada 
penurunan marjin, tingkat risiko 
yang tinggi hingga ketergantungan 
pembiayaan pada lembaga nonbank 
atau shadow banking. Rata-rata 
marjin atas modal perbankan di Asia 
menunjukkan penurunan dari 12,4% 
di 2014 menjadi 10% di 2018. Selain 
itu, tingkat risiko juga naik yang 
ditunjukkan dari meningkatnya biaya 
pencadangan di perbankan. 

Ketiga, laporan McKinsey tersebut 
menyoroti tingginya porsi modal asing 
yang masuk ke Asia. Nilainya bahkan 
melewati masa-masa sebelum krisis 
2007. Kondisi ini berbanding terbalik 
dengan aliran dana global yang 
justru menunjukkan tren penurunan. 
Namun demikian perlu diingat, bahwa 
modal asing langsung (foreign direct 
investment atau FDI) tersebut lebih 
dari 40% merupakan utang valas. Ini 
rentan terhadap gejolak nilai tukar. 
Terlebih saat situasi sekarang dengan 
ketidakpastian global akibat perang 
dagang AS dengan Cina. 

Laporan McKinsey menjadi 
peringatan dini tentang pentingnya 
pengelolaan utang baik milik 
pemerintah atau swasta. Alih-alih 
menolaknya, sikap mawas diri dan 
introspeksi menjadi pilihan bijak agar 
bangsa ini terhindar dari krisis yang 
mengerikan seperti 1997-1998 silam. 

Ilustrasi : Pembayaran Hutang (Istimewa)






