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ABSTRAK

ABSTRACT

Untuk mengembalikan kinerja sektor riil yang mampu
mengatasi perubahan dan persaingan yang terjadi, maka
Bank Indonesia (berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999) tidak
diperbolehkan melakukan kegiatan selain di bidang moneter
dan pengawasan perbankan. Dengan demikian, pembiayaan
dan penjaminan ekspor yang selama ini dilakukan oleh Bank
Indonesia dialihkan ke suatu lembaga khusus pembiayaan
ekspor, yakni PT. Bank Ekspor Indonesia (Persero) atau
BEI. BEI sebagai salah satu lembaga keuangan yang
dipersiapkan untuk menjadi lembaga pembiayaan ekspor
(Exsport Credit Agency) yang menawarkan produk
penjaminan L/C impor, pembiayaan kembali L/C impor,
pembiayaan kembali Kredit Modal Kerja Ekspor, dan
pembiayaan kembali Diskonto Wesel Ekspor. BEI perlu
mempersiapkan suatu strategi untuk mengelola berbagai
produk tersebut, sehingga dapat berkontribusi satu sama
lain dengan melakukan manajemen portofolio produk dan
selanjutnya dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi
pemasaran yang sedang di lakukan perusahan saat ini.

For establishing real sector performance, which can
face the global change and competition, Bank Indonesia
(based on UU No. 23/1999) is forbidden to carry out the
activities that are beyond the realm of monetary and banking
industry controlling. Therefore, the financing and guaranty
of export activities were shifted to a special institution for
funding export, that is PT Bank Export Indonesia (Persero)
or BEI. BEI is one of financial institutions, which is
established as export credit agency that offers product of
import L/C guaranty, refunding import L/C, refinancing
export working capital credit, as well as refinancing export
draft disconto. BEI needs to provide a strategy for
managing its products, so that they can contribute each
other by carrying out product portfolio management and
evaluating marketing strategy at this time.

Berdasarkan hasil kajian diperoleh bahwa strategi
yang akan dilakukan bertujuan untuk lebih meningkatkan
posisi perusahaan yang ada di sini. Untuk itu, di masa yang
akan datang, perusahaan perlu berusaha meningkatkan
pangsa pasar dengan konsentrasi pada commercially viable
sector, secara kontinyu melakukan pendekatan ke JBIC
(Japan Bank for Internasional Cooperation) sebagai
penyandang dana untuk lebih mengoptimalkan utilisasi
kuantitas pembiayaan untuk valas, menyediakan produk
yang sesuai dengan kebutuhan pasar, mengoptimalkan
fungsi lain jasa konsultasi di bidang trade financing dan
solusi masalah ekspor, serta aktif melakukan kerjasama
dengan ECA (Exsport Credit Agency) luar negeri, lembaga
keuangan dan pendanaan internasional lainnya dengan
melakukan aliansi strategi dengan prinsip cooperative
advantage.
Kata Kunci : analisis matriks general elektik, portopolio
produk, strategi bisnis, strategi pemasaran

The result show that strategy, which will be
implemented, was conducted to increase company position at
this time. Therefore, in the future, company must try to
alleviate market share by concentrating on commercially
viable sector, continually approaching to JBIC (Japan Bank
for International Cooperation), as a fund institution, for
optimizing the utilization of foreign currency funding
quantities, providing product that is suitable with market
needs, optimizing consultation service on trade financing
sector, as well as active on cooperation with International
ECA (Export Credit Agency) and International financial
institutions by carrying out strategic alliance through
cooperative advantage principal.

PENDAHULUAN
Industri perbankan merupakan industri yang relatif
rentan terhadap perubahan lingkungan eksternal dan
lingkungan internal. Perbankan yang sehat dan tangguh
sangat vital bagi berjalannya sendi-sendi perekonomian
suatu negara. Hal ini sangat beralasan mengingat fungsi
perbankan antara lain memberikan trade finance melalui
fasilitas L/C Kredit Investasi (KI), Kredit Modal Kerja
(KMK), dan lain-lain. Krisis perekonomian Indonesia saat
ini telah membuktikan hal tersebut, dimana dunia usaha
mengalami kesulitan likuiditas (terutama USD) untuk
membayar pinjaman dalam jangka pendek serta hilangnya
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kepercayaan
asing
terhadap
Indonesia,
sehingga
restrukturisasi sektor riil berjalan cukup lambat dan jumlah
kredit macet masih sangat nyata sebesar 33,1% atau Rp 85
triliun dari total kredit pada bulan desember 1999 (Bank
Indonesia dan diolah kembali oleh RND-BEI). Sektor riil
yang merasakan langsung dampak dari kondisi yang buruk
ini mengalami penurunan nilai ekspor dari USD 53 miliar

tahun 1997 menjadi USD 48,8 miliar pada tahun 1998, dan
turun lagi menjadi USD 48,5 miliar terdiri dari migas USD
9,8 miliar dan non migas sebesar USD 38,7 miliar pada
tahun 1999 (BPS, 2000). Ringkasan perkembangan exspor
Indonesia Januari-Desember 1998 dan 1999 dapat di lihat
pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Perkembangan ekspor Indonesia Januari-Desember 1998 dan 1999
NILAI FOB (JUTA US$)
Total ekspor
Migas
Minyak mentah
Hasil minyak
Gas
Non migas

4.397,0
984,2
419,5

4373,8
1.121,3
488,4

48.847,6
7.872,1
3.348,6

48.492,0
9.761,2
4.517,3

% PERUBAHAN
DES 1999
TERHADAP
NOP 1999
-0,53
13,93
16,45

% PERUBAHAN
JAN-DES 1999
TERHADAP 1998
-0,73
24,00
34,90

80.4

74,9

708,1

898,6

-6,90

-26,91

484,3
3.412,8

558,0
3.252,5

3.815,4
40.975,5

4.345,3
38.730,8

15,23
-4,70

13,90
-5,48

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 02/Th.III/31 Januari 2000

PT. Bank Ekspor Indonesia (Persero), sebagai salah
satu lembaga keuangan yang dipersiapkan untuk menjadi
lembaga pembiayaan ekspor (Exsport Credit Agency) dan
baru beroperasi pada tanggal 1 September 1999, dalam
jangka pendek khusus memberikan fasilitas pembiayaan dan
penjaminan dalam rangka ekspor. Hal tersebut diharapkan
dapat menjembatani hubungan sektor usaha yang terganggu
karena tidak berfungsinya peran intermediasi perbankan
untuk mendukung sektor riil sejak terjadinya krisis. Untuk
itu, BEI memfasilitasi trade finance melalui komposisi
produk penjaminan L/C impor, Diskonto Wesel Exspor,
pembiayaan kembali Kredit Modal Kerja dan selanjutnya
juga akan memberikan jasa konsultasi dan informasi
terutama untuk perusahan kecil menengah.
BEI dalam pelaksanaan operasinya sebagai Lembaga
Pembiayaan Exspor (LPE) berpegang pada prinsip yaitu
komplementer terhadap bank-bank komersial (noncompetitor), tidak mengumpulkan dana pihak ketiga (non
DPK), dan tidak membiayai secara langsung. Dengan
prinsip seperti ini bukan berarti BEI tidak menghadapi
persaingan. Pasar yang bergerak dinamis serta beragamnya
ekspektasi konsumen dengan keberadaan BEI, menuntut BEI
untuk menjalankan lembaga ini secara efektif dan dapat
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memberikan nilai tambah, tidak hanya lagi eksportir/importir
pengguna dan bank komplementernya, tetapi juga secara
signifikan dapat membantu peningkatan penerimaan devisa
negara. Dengan demikian, BEI perlu mengevaluasi stategi
bisnis yang tepat untuk setiap produk yang ditawarkan
terutama di dalam memasarkan serta mensosialisasikannya
kepada konsumen.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode deskriptif melalui studi kasus.
Data primer
dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, wawancara
dengan pakar yang berasal dari perusahaan, bank pelaksana,
dan eksportir. Selanjutnya juga dilakukan observasi lansung
dilapangan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui
studi pustaka, laporan internal perusahaan, Bank Indonesia,
Biro Pusat Statistik, serta instansi terkait lainnya.
Data dan informasi yang terkumpul diolah dan
dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Adapun untuk
memperoleh gambaran portofolio produk PT. BEI, data
dianalisis dengan matriks General Electric dan pembobotan
dilakukan dengan metode paired comparison berikut ini.
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Tabel 2. Kuesioner pembobotan daya tarik industri
INDIKATOR DAYA TARIK INDUSTRI
A. Keseluruhan besarnya pasar
B. Laju pertumbuhan pasar
C. Marjin keuntungan industri
D. Intensitas persaingan industri ekonomi
E. Kemudahan terserang resesi ekonomi
F. Keadaan poleksosbud + legal issues
G. Hambatan modal
H. Dampak lingkungan
I. Pengaruh inflasi + kebijakan

A

B
*

C
**

D

E

F

G

H

I

Tabel 3. Kuesioner pembobotan kekuatan bisnis
INDIKATOR KEKUATAN
BISNIS
A. Pangsa pasar
B. Laju pertumb. Pangsa pasar
C. Effektivitas Penjualan/distrib.
D. Effektivitas promosi
E. Manfaat investasi
F. Jenis produk persamaan
G. Kualitas servis/realibility
H. Refutasi merek/citra prsh.
I. Efektivitas pemasaran
J. Prestasi R&D
K. Variasi produk
L. Kemampuan Manajerial
M. Price competitiveness
N. Cost of found
O. Nilai tambah

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Petunjuk pengisian :

Contoh Pengisian :

Pengisian skor dilakukan pada kolom matriks yang terletak
diatas diagonal utama, sedangkan kolom matriks pada bagian
bawah diagonal utama di kosongkan.
1. Skor 1 = Bila indikator horizonal kurang penting dari
indikator vertical
2. Skor 2 = Bila indikator horizontal sama penting dari
indikator vertical
3. Skor 3 = Bila indicator horizontal lebih penting dari
indicator vertical

1. Bila indikator A (pangsa pasar) lebih penting dari
indikator B (pertumbuhan pangsa pasar), maka pada
kolom matriks pertemuan antara A dan B (*) diberi skor
3.
2. Bila indikator A sama penting dengan indikator C
(efektivitas penjualan) maka pada kolom pertemuan
matriks antara A dan C (**) diberi skor 2, dst.
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Tabel 4.

Kuesioner untuk pemberian peringkat variabel bisnis dan daya tarik industri

KATAGORI PRODUK X
Indikator Daya Tarik Industri
A. Keseluruhan besarnya pasar
B. Laju pertumbuhan pasar
C. Marjin keuntungan industri
D. Intensitas persaingan industri
E. Kemudahan terserang resesi ekonomi
F. Keadaan poleksosbud+legal issues
G. Hambatan modal
H. Dampak lingkungan
I. Pengaruh inflasi+kebijakan
Indikator Kekuatan Bisnis
A. Pangsa pasar
B. Laju pertumb. Pangsa pasar
C. Effektivitas penjualan/distrib.
D. Effektivitas promosi
E. Manfaat investasi
F. Jenis produk persamaan
G. Kualitas services/realibility
H. Reputasi merek/citra prsh.
I. Efektivitas pemasaran
J. Prestasi R&D
K. Variasi produk
L. Kemampuan manajerial
M. Price competitiveness
N. Cost of fund
O. Nilai tambah

PERINGKAT
1
2 3 4 5
Sangat kecil
Sangat rendah
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat mudah
Sangat tidak mendukung
Sangat tinggi
Sangat tidak mendukung
Sangat tidak mendukung

Sangat besar
Sangat tinggi
Sangat rendah
Sangat rendah
Tidak terpengaruh
Sangat mendukung
Sangat rendah
Sangat mendukung
Sangat mendukung

Sangat kecil
Sangat rendah
Sangat tdk efektif
Sangat tdk efektif
Sangat besar
Sangat kecil
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangatn tdk efektif
Sangat besar
Sangat besar
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat kecil
Sangat besar

Sangat besar
Sangat tinggi
Sangat efektif
Sangat efektif
Sangat kecil
Sangat besar
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat efektif
Sangat kecil
Sangat kecil
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat besar
Sangat kecil

Petunjuk pengisian :
Berilah tanda (X) pada kolom peringkat sesuai dengan
kondisi produk saat ini.
1 = Sangat kecil/sangat rendah/sangat mudah/sangat tidak
mendukung/sangat buruk/sangat tidak efektif/sangat
sulit/sangat sedikit.
2 = Kecil/rendah/berat/mudah/tidak mendukung/buruk/tidak
efektif/sulit/sedikit.
3 = Sedang/cukup.
4 = Besar/tinggi/ringan/sedikit
terpengaruh/mendukung/baik/efektif/mudah/banyak.
5 = Sangat besar/sangat tinggi/sangat ringan/tidak
terpengaruh/sangat mendukung/sangat baik/sangat
efektif/sangat mudah/sangat banyak.
Selanjutnya juga dilakukan peramalan permintaan (time
series data dengan metode Holt) pembiayaan ekspor serta
nilai ekspor Indonesia untuk mengetahui kecenderungan
daya tari industri di masa datang, serta mengembangkan
alternatif strategi terutama yang berkaitan dengan strategi
pemasaran yang tepat dalam pengembangan bisnis
pembiayaan dan penjaminan ekspor yang dapat diterapkan
perusahaan melalui penggunaan bauran pemasaran jasa yaitu
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7P (Product, Price, Place, Promotion, People, Physical
Environment, dan Process)

HASIL DAN PEMBAHASAN
PENJAMINAN L/C IMPOR
Hasil analisa portofolio produk dengan matriks GE
diperoleh bahwa untuk produk penjaminan L/C Impor
berada pada posisi selektif, dengan gambaran daya tarik
industri dan kekuatan bisnis sedang (3,28;3,23). Tetapi, di
masa mendatang produk penjaminan L/C impor tetap
dipertahankan pada posisi selektif. Hal ini dipertimbangkan
karena, pada masa datang kondisi perbankan sudah membaik
dan mulai mendapatkan kepercayaan luar negri, dan tidak
diarahkan menjadi produk unggulan, yang hanya digunakan
untuk mengatasi masalah kepercayaan asing dalam jangka
pendek.
Maka alternatif strategi bisnis yang dapat
dikembangkan, meliputi :
1. Mengkonsentrasikan investasi dalam segmen pasar yang
memberikan laba dengan baik dan resiko yang rendah,
misalnya produk Penjaminan L/C yang saat pada tahun
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pertama outstanding masih 0%, dalam masa mendatang
hanya diproporsikan sebesar 10%, dengan pertimbangan
segmen yang akan dimasuki sudah tepat dan memiliki
resiko yang rendah.
2. Pengelolaan diarahkan untuk menghasilkan pendapatan
optimal saat ini. Sedangkan alternatif strategi
pemasaran yang perlu dilakukan adalah :
1. strategi produk, dengan pemilihan segmen, target,
dan positioning yang tepat adalah eksportir yang
memberikan
devisa
bagi
negara,
serta
memperpanjang masa pemberlakuan L/C dari 90
hari menjadi 100 hari;
2. strategi harga, memberikan confirming fee yang
kompetitif dengan mencari sumber dana yang
murah, memperpanjang waktu pembayaran kembali
oleh bank devisa dari 15 hari menjadi 20 hari, dan
menambah batas waktu pengiriman dana (replenish)
ke settlement account BEI,
3. strategi distribusi, meningkatkan jumlah bank
koresponden di luar negri, terutama negara tujuan
impor, melakukan penyeleksian bank devisa
potensial, menambah jaringan perusahaan, terutama
daerah potensi ekspor, dan meningkatkan jumlah
bank pelaksana sebagai sarana perluasan pasar;
4. strategi promosi, sosialisasi melalui kegiatan
promosi dengan memanfaatkan jaringan bank
pelaksana, promosi langsung kepada eksportir dan
bank
pelaksana,
baik
melalui
press
conference/briefing dan event management;
5. people, memberikan bekal pengetahuan manajerial
sebagai dasar pelaksana manajemen perusahaan
yang baik, dan perencanaan program pelatihan
untuk karyawan atas dasar evaluasi kinerja
karyawan periode sebelumnya dan perencanaan
program pelatihan untuk karyawan atas dasar
evaluasi kinerja karyawan periode sebelumnya dan
rencana pengembangan karir;
6. fasilitas fisik, menambah cabang pada daerah
potensi ekspor di Indonesia, dan meningkatkan
penggunaan gedung dengan lebih efisien;

7. process, melakukan evaluasi dan pengawasan
pekerjaan, melakukan penilaian terhadap skala
prioritas pekerjaan sesuai wewenang dan tanggung
jawab.

PEMBIAYAAN KEMBALI L/C IMPOR
Produk pembiayaan kembali L/C Impor berada
pada posisi selektif (3,07;3,07), dan di masa depan akan
tetap dipertahankan pada posisi selektif. Kondisi ini sama
halnya disebabkan oleh mulai membaiknya kepercayaan
asing terhadap perbankan nasional, sehingga outstanding di
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posisikan akan menjadi 10% saja dari total pembiayaan.
Alternatif strategi bisnis yang dikembangkan adalah :
1. Konsolidasi dengan tujuan untuk lebih bertahan, yaitu
menghindari kehilangan profit dan kehilangan
penjualan,
2. Melakukan perluasan pasar melalui pengembangan
internal yang dimiliki perusahaan,
3. Melakukan spesialisasi peningkatan kualitas pelayanan
dan tingkat harga yang kompetitif, sedangkian strategi
pemasaran yang dilakukan adalah :
1. strategi produk, pemilihan segmen, target, dan
positioning
yang, melakukan pengembangan
produk melalui pola tepat, melakukan kerjasama
dengan divisi terkait dalam upaya pengembangan
produk Cofinancing (pembiayaan bersama) dan
Guarantee, melakukan diversifikasi fasilitas valas
dalam bentuk lain selain USD, serta mempasilitas
jenis L/C lainnya;
2. strategi harga, memberikan harga efisien melalui
negosiasi dengan DFB guna mendapatkan bunga
yang komfetitif, memberikan kelonggaran waktu
pembayaran kembali oleh bank devisa dengan
mempertimbangkan faktor resiko, memberikan
guarantee fee yang kompetitif untuk mengurangi
beban eksportir terhadap confirming fee, dan
mencari sumber dana yang relatif murah melalui
strategi backward integration;
3. strategi distribusi, meningkatkan kuantitas DFB
sebagai Confirming bank, melakukan penyeleksian
bank devisa potensial, menambah jaringan
perusahaan, terutama daerah potensi ekspor, dan
meningkatkan jumlah bank pelaksana sebagai
pelaksana perluasan pasar;
4. strategi promosi, promosi langsung kepada
exportir dan bank devisa baik melalui press
conperence/briefing, pengelolaan dan pengadaan
promotional kits secara efektif dan efisien guna
mendukung upaya pemasaran produk serta
pembentukan citra perusahaan, menjalin hubungan
koresponden dengan ECA, lembaga keuangan
internasional, lembaga pendanaan internasional,
instisusi
pemerintah,
swasta,
perwakilan
perdagang/kedutaan besar;
5. people, memberikan kompensasi yang objektif dan
kompetitif secara berkala, dan memberikan bekal
manajerial sebagai dasar pelaksana manajemen
perusahaan yang baik, perencanaan program
pelatihan untuk karyawan atas hasil evaluasi kinerja
karyawan periode sebelumnya dan rencana
pengembangan karir yang ada.
6. fasilitas fisik, menambah cabang pada daerah
potensi ekspor di Indonesia dan meningkatkan
penggunaan gedung dengan lebih efisien;
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7.

process, melakukan penyederhanaan prosedur dan
dokumentasi dengan tetap berpegang pada prinsip
kehati-hatian, memberdayakan divisi operasi
dengan
melakukan
perbaikan
secara
berkesinambungan terhadap prosese kerja dan
beban kerja, menjaga akurasi dan kecepatan proses
transaksi,
memantau kebutuhan dan tuntuna
exportir dalam hal service delivery.

4.

3.3. PEMBIAYAAN KEMBALI KREDIT MODAL KERJA
EKSPOR
Produk Pembiayaan Kembali Kredit Modal Kerja
Ekspor, berdasarkan analisis GE berada pada posisi selektif
(2,98;3,16), dan di masa depan akan berpisah posisinya
menjadi pertumbuhan selektif untuk menjadi produk
andalan.
Kondisi ini didukung oleh hasil peramalan
permintaan kredit pembiayaan ekspor yang waqlaupun
cenderung turun karena masih belum membaiknya fungsi
perbankan sebagai lembaga intermediasi tetapi diasumsikan
akan
meningkat
permintaannya
searah
dengan
diharapkannya peningkatan nilai ekspor Indonesia, serta
adanya sinyal dari Bank Indonesia bagi perbankan nasional
untuk memperbaiki LDR (loan to deposit ratio) yang saat ini
hanya 34,15%. Maka alternatif strategi bisnis yang
disarankan adalah :
1. Melaksanakan
pengembangan
pasar
(market
development) dengan melakukan identifikasi segmen
pasar yang tumbuh dan cukup menarik untuk selanjutnya
berinvestasi pada segmen tersebut sehingga memperkuat
posisi dan memperbesar pangsa pasar, melakukan
promosi yang efektif untuk penetrasi pasar baru, dan
mengoptimalkan asset yang ada, serta meningkatkan
kualitas produk dengan penetapan harga
yang
kompetitif. Untuk srategi pemasaran dilakukan:
1.
strategi produk, memberikan pembiayaan atas
dasar credit line yang sesuai dengan proyeksi
penjualan ekspor, mengikuti perkembangan yang
berkaitan dengan perdagangan
internasional
dibidang ekspor, melakukan kerja sama dengan
divisi terkait dalam upaya pengembangan produk,
melakukan pengembangan produk melalui pola
cofinancing dan guarantee, dan diversifikasi nilai
valas;
2.
srategi harga, memberikan kelonggaran waktu
pembayaran kembali oleh bank devisa dengan
tetap mempertimbangkan faktor resiko, mencari
sumber dana yang relatif murah melalui strategi
backward
intergration,
misalnya
dengan
pemerintah dan lembaga keuangan dan pendanaan
internasional;
3.
strategi distribusi, melakukan penyelesaian bank
devisa potensial menambah jaringan perusahaan
terutama daerah potensi ekspor dan meningkatkan
6

5.

6.

7.

jumlah bank pelaksana sebagai sarana perluasan
pasar;
strategi promosi, melakukan updating informasi
di websites secara berkala minimal 1 bulan sekali,
penyelenggaraan
seminar,presentasi
dan
partisipasi pameran di bidang ekspor, promosi
langsung ke bank devisa tidak hanya di kantor
pusat tetapi langsung ke cabang, dan menjalin
hubungan koresponden dengan ECA, lembaga
keungan internasional, lembaga pendanaan
internasional, pemerintah, swasta, dsb;
people, menyempurnakan standard operating
procedures untuk pelatihan dan pengembangan,
dan perencanaan program pelatihan untuk
karyawan atas hasil evaluasi kinerja karyawan
periode sebelumnya dan rencana pengembangan
karir yang ada;
fasilitas fisik, menambah cabang pada daerah
potensi ekspor di Indonesia dan meningkatkan
penggunaan gedung dengan lebih efisien;
process, melakukan penyederhanaa prosedur dan
dokumentasi dengan tetap berpegang pada prinsip
kehati-hatian memberdayakan divisi operasi
perbaikan dengan cara kesinambungan terhadap
proses dan beban kerja, menjaga akurasi dan
kecepatan proses transaksi, memantau kebutuhan
dan tuntutan eksportir dalam hal service delivery.

DISKONTO WESEL EKSPOR
Terakhir untuk produk Diskonto Wesel Ekspor,
melalui analisis matriks GE berada pada posisi selektif
(3,33;3,49), dan pada masa mendatang akan bergeser
menjadi posisi pertumbuhan selektif, denga pertimbangan
dmasa mendatang akan terjadi peningkatan nilai ekspor akan
mempengaruhi kebutuhan pendanaan ekportir untuk
pendanaan segera untuk pembayaran atas wesel ekspor
berjangka yang mereka miliki, sehingga strategi bisnis yang
dilakukan adalah:
1. meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas, dengan
menekankan kemampuan untuk menghasilkan laba
melalui
optimilasi
kapasitas
yang
dimiliki,
memanfaatkan dana yang tersedia serta peningkatan
kualitas pelayanan kepada konsumen, meminimalkan
biaya dengan memanfaatkan skala ekonomi sehingga
dapat meningkatkan laba. Untuk itu alternatif strategi
pemasaran yang di lakukan perusahaan adalah:
1. strategi produk, memberikan alternatif valuta
asing selain USD dan rupiah, mengikuti
perkembangan yang berkaitan dengan perdagangan
interrnasional di bidang ekspor, melakukan
kerjasama dengan divisi terkait dalam upaya
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

pengembangan produk melalui pola Cofinancing
dan Guarantee;
strategi harga, memberikan kelonggaran waktu
tagihan ekspor yang dapat didiskontokan menjadi
21 hari, mempercepat waktu penyerahan nilai valuta
kepada bank devisa menjadi one day service,
mencari sumber dana yang relatif murah melalui
strategi backward integration;
strategi distribusi, melakukan penyeleksian bank
devisa potensial yang mempunyai customer base
eksportir yang kuat, menambah jaringan
perusahaan, terutama daerah potensi ekspor,
meningkatkan jumlah bank pelaksana sebagai
sarana perluasan pasar;
strategi promosi, kegiatan promosi above the line,
tidak hanya melalui website, diskusi reguler dengan
melibatkan media, promosi langsung kepada
eksportir dan bank devisa, tidak hanya di kantor
pusat tetapi langsung ke cabang, penyelenggaraan
atau partisipasi seminar, presentasi pameran di
bidang ekspor, menjalin hubungan koresponden
dengan ECA lembaga keungan internasional,
lembaga
pendanaan
internasional,
institusi
pemerintah, perwakilan perdagangan di luar negeri
yang terkait (melalui kedutaan besar/perwakilannya
di Indonesia);
people, penyeleksian pegawai yang memenuhi
kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan analisa
kebutuhan karyawan dan perkembangan bisnis
perusahaan, menyempurnakan standar operating
procedures untuk pelatihan dan pengembangan,
melakukan in-house training sebagai bekal
pengetahuan pendukung usaha perusahaan;
fasilitas fisik, memanfaatkan fasilitas yang dimiliki
bank pelaksana, seperti jaringan on-line, menambah
jumlah cabang pada daerah potensi ekspor
Indonesia, dan meningkatkan penggunaan gedung
dengan lebih efisien;
process, melakukan perencanaan dan pengendalian
dalam teknologi informasi dalam menunjang
perkembangan bisnis perusahaan, melakukan
ppenilaian terhadap skala prioritas pekerjaan sesuai
wewenang dan tanggung jawab, dan melakukan
penyederhanaan prosedur dan dokumentasi tanpa
mengabaikan faktor resiko.

KESIMPULAN
Berdasarkan kajian yang telah dilkukan terhadap
portofolio produk PT. Bank Ekspor Indonesia (Persero),
maka produk penjaminan L/C impor, pembiayaan kembali
L/C impor, pembiayaan kembali Kredit Modal Kerja, dan
pembiayaan kembali Diskonto Wesel Ekspor semuanya
berada pada posisi selektif (average business). Hal ini di
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dukung oleh hasil analisis lingkungan industri yang
semuanya berada pada posisi sedang, sehingga menjadi
peluang perusahaan, kecuali untuk variabel intensitas
kekuatan tawar menawar pemasok yang relatif tinggi,
merupakan ancaman buat perusahaan. Sementara itu, hasil
identifikasi internal perusahaan, menunjukan bahwa mulai
dari keberadaan struktur organisasi yang memiliki unit
bisnis, unit penunjang dan unit pengawasan diketahui
kekuatan dan kelemahan yang ada. Kondisi fortofolio saat ini
belum seimbang dan sesuai dengan arah dan pengembangan
serta sasaran perusahaan, sehingga di lakukan pemilihan
portofolio yang optimum di masa mendatang. Penjaminan
L/C Impor dan pembiayaan kembali L/C tetap dipertahankan
pada posisi selektif, sedangkan produk pembiayaan kembali
Kredit Modal Kerja Ekspor dan pembiayaan kembali
Diskonto wesel Expor bergeser dari posisi selektif ke posisi
pertumbuhan selektif.
Untuk itu di masa depan yang akan datang, perusahaan
perlu berusaha meningkatkan pangsa pasar dengan
konsentrasi pada commercially viable sector, secara contiyu
melaqkukan pendekatan ke JBIC (Jaban Bank for
International Cooperation) sebagai penyandang dana untuk
lebih mengoptimalkan utilisasi kuantitas pembiayaan untuk
valas, menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan
pasar, mengoptimalkan fungsi lain jasa konsultasi di bidang
trade financing dan solusi masalah ekspor, serta aktif
melakukan kerja sama dengan ECA (Expor Credit Agency)
luar negri, lembaga keuangan dan pendanaan Internasional
lainnya dengan melakukan aliansi strategis dengan prinsip
cooperative advantage.
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