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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

A. Kondisi Wilayah dan Potensi Kabupaten Indramayu 

1. Geografi 

SecarageografisKabupatenIndramayuterletakpada 107
o
52

‟ 
– 108

o 
36‟ 

BujurTimurdan6
o
15‟ – 6

o 
40‟ Lintang Selatan dengan batas wilayah sebelah 

barat berbatasan dengan Kabupaten Subang, sebelah utara berbatasan dengan 

laut jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, 

Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, sebelah timur berbatasan dengan 

Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon. 

Cakupan wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Indramayu saat 

ini terdiri dari 31 Kecamatan, 307 desa dan 8 kelurahan, dengan luas wilayah 

204,011 ha atau 2.040.0 Km dengan panjang garis pantai 147 km yang 

membentang sepanjang pantai utara antara Cirebon-Subang, dengan 

banyaknya desa pantai 36 desa dari 11 kecamatan. 

Pola penggunaan lahan menurut data GIS (Geographic Information 

System) Bapeda Kabupaten Indramayu, wilayah Seluas 204.011 Ha tersebut 

terdiri dari tanah sawah irigasi 116.675 Ha, sisanya terdiri dari tanah sawah 

non irigasi dan tanah kering. 
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Kabupaten Indramayu terdiri dari 3 kecamatan, yaitu: Indramayu, 

Sindang, Balongan, Lohbener, Arahan, Pasekan, Bangodua, Widasari, 

Sukagumiwang, Tukdana, Losarang, Lelea, Cikedung, Trisi, Kandanghaur, 

Gabuswetan, Kroya, Bongas, Hargeulis, Sukra, Anjatan, Gantar, Patrol dan 

Cantigi. 

PD BPR Karya Remaja telah memiliki kantor perwakilan (terdiri dari 1 

Kantor Pusat Operasional dan 15 Kantor Cabang) di 16 Kecamatan, yaitu: 

Indramayu (KPO), Krangkeng, Karangampel, Juntinyuat, Sindang, 

Lohbener, Losarang, Sliyeg, Kertasmaya, Bangodua, Widasari, Gabuswetan, 

Cikedung, Kandanghaur, Anjatan, dan Hargeulis. Pada tahun 2014 PD BPR 

Karya Remaja membuka beberapa 3 (tiga) kantor kas, yaitu: 

a. Kantor Kas Kedokanbunder, menginduk ke Kantor Pusat Operasional 

(KPO) 

b. Kantor Kas Sukahurip (Balongan), menginduk ke Kantor Pusat 

Operasional (KPO) 

c. Kantor Kas Cikamurang, menginduk ke Kantor Cabang Cikedung 
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2. Tipografi dan Iklim Yang Mempengaruhi Usaha 

Berdasarkan topografinya ketinggian wilayah pada umumnya berkisar 

antara 0 – 18 m diatas permukaan laut dan wilayah dataran rendahnya 

berkisar antara 0 – 6 m di atas permukaan laut berupa rawa, tambak, sawah, 

pekarangan,. Kabupaten Indramayu sebagian besar permukaan tanahnya 

berupa dataran dengan kemiringan antara 0%-2% seluas 201. 285 ha 

(96,03%) dari total wilayah. Keadaan ini terpengaruh terhadap drainase, bila 

curah hujan tinggi maka daerah-daerah tertentu akan terjadi genangan air 

dan bila musim kemarau akan mengakibatkan kekeringan. 

Letak Kabupaten Indramayu yang membentang sepanjang posisi 

pantai utara pulau jawa membuat suhu udara di Kabupaten Indramayu cukup 

tinggi berkisar antara 22.9
o
-30

o 
C. Tipe iklim di Indramayu termasuk iklim 

tropis, dan menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson termasuk iklim tipe D 

(iklim sedang) dengan karakteristik iklim antara lain: 

a. Suhu udara harian antara 22,9
o
-30

o
 dengan suhu udara tertinggi 32

o 
C dan 

terendah 22
o 
C. 

b. Kelembaban udara antara 70-80%. 

c. Curah hujansepanjang tahun 2011 adalah sebesar 1.287 mm dengan hari 

hujan 80 hari 
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d. Curah hujan tertinggi sekitar 1287 mm dan jumlah hari hujan sebanyak 

80 hari yang terjadi di kecamatan Sindang dan Pasekan sedangkan curah 

hujan terendah sekitar 238 mm dengan jumlah hari hujan 54 hari terjadi di 

kecamatan Patrol. 

e. Angin barat dang angin timur tertiup secara bergantian setiap 5-6 bulan 

sekali. 

3. Demografi  

Pada tahun 2010 berdasarkan hasil registrasi penduduk Kabupaten 

Indramayu tercatat sebanyak 1.769.423 jiwa terdiri dari laki-laki 885.345 

jiwa dan perempuan 884.078 jiwa dan pada tahun 2011 tercatat sebanyak 

1.675.790 jiwa. 

4. Potensi Pertanian 

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu Kabupaten yang 

merupakan daerah sentra pertanian, dimana sektor ini menyumbang 43% 

dari total PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Indramayu. 

Pada tahun 2011 terdapat sekitar 632.458 orang petani, yang terdiri 

dari petani pemilik 124.647 orang, petani pemilik penggarap 147.350 orang, 

petani penggarap 98.449 dan buruh tani 252.012 orang. Dan sebagai salah 

satu daerah pertanian, produksi padi padatahun 2011 adalah 1.704.956,71 

ton. Dari luas lahan panen 239.465 Ha. Jadi produktivitas padi per/Ha 71,20 
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Kw/Ha. Selain padi, beberapa tanaman pangan dan hotlikultura yang di 

usahakan di Kabupaten Indramayu adalah palawija, sayur-sayuran, umbi-

umbian dan buah-buahan. 

Produktivitas umbi-umbian tahun 2011 untuk jagung 1.829,59 ton, ubi 

kayu 1.394,39 ton, ubi jalar 81,60 ton, kacang tanah 105,24 ton, kedelai 

3.199,53 ton, kacang hijau 1.150,67 ton. 

Produktivitas buah-buahan tahun 2011 untuk mangga 56.854 kw, jeruk 

besar 39 kw, jambu biji 12.453 kw, sawo 4.690 kw, pisang 78.214 kw, 

pepaya 6.3332 ton, semangka 65.679 kw. 

Produktivitas sayur pada tahun 2011 untuk kacang panjang 18.587,00 

kw, terong 16.727,00 kw, ketimun 29.119,85 kw, kangkung 1.069,50 kw, 

cabe merah 15.304,00 kw, bawang merah 28.993,00 kw, melinjo 16.662,00 

kw. 

Produktivitas kelapa tahun 2011 mencapai 19.886,53 ton, sedangkan 

untuk produktivitas kapuk mencapai 0,97 ton/Ha dengan luas panen 572,68 

Ha dengan jumlah produksi mencapai 553,64 ton. 

Produktivitas jambu mete, kopi dan tebu pada tahun 2011 adalah 

sebagi berikut: jambu mete sebesar 9.01 ton/Ha dengan luas area 32.32 Ha 

dengan jumlah produksi mencapai 30.68 ton. Produktivitas tebu mencapai 
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149 ton/Ha dengan luas area 535 Ha dengan jumlah produksi mencapai 

1025.65 ton. 

Buah-buahan yang di hasilkan di Indramayu antara lain mangga, 

semangka, jeruk, jambu biji, sawo, pisang, pepaya, blewah, timun suri, dsb. 

Dan dari sekian banyak jenis buah-buahan, produksi buah mangga adalah 

sebagai komoditas unggulan yaitu: golek, harumanis, bapang, cengkir dan 

gedong gincu. Dari jenis buah mangga cengkir/mangga dermayu dan gedong 

gincu merupakankhas kabupaten Indramayu sebagai kota mangga. 

Banyaknya kelompok tani menurut tingkatannya pada tahun 2011 

adalah sebagai berikut: Petani Pemula sebesar 595 orang; Petani Lanjutan 

sebesar 482; Petani Madya 136 orang dan Petani Utama sebesar 0 orang. 

Jadi jumlah keseluuhan petani di Kabupaten Indramayu adalah 1.223 orang. 

Banyaknya alat-alat pengendali hama di Kabupaten Indramayu pada 

tahun 2011 sbanyak 1.588 buah yang tersebar di masing-masing kecamatan. 

5. Potensi peternakan 

Potensi peternakan di Kabupaten Indramayu dengan dukungan alam 

yang cukup mendukung peluang pengembangannya akan mempunyai nilai 

investasi yang besar terhadap sektor pembangunan di Indramayu, di mana 

tahun 2011 jenis ternak yang ada di Indramayu antara lain kuda 84 ekor, sapi 

potong 9.931 ekor, sapi perah 406 ekor, kerbau 1.523 ekor, kambing64.506 
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ekor, domba 218.037 ekor, ayam ras 2.797.277 ekor, ayam kampung 

1.067.234 ekor, itik 2.297.536 ekor. 

Pencapaian produksi asal ternak pada tahun 2011 berupa telur ayam 

yang dirinci sebagai berikut : ayam kampung 719.57 kg; itik 16.085,2 kg. 

Sedangkan produktivitas daging dari masing-masing jenis adalah sebagai 

berikut : ayam ras pedaging 9.412,56 kg; ayam kampung 1.638,64 kg; itik 

1.963,4 kg; sapi 2.325,24 kg; kambing 30,80 kg; domba 99,80 kg. 

6. Potensi Perikanan dan Kelautan 

Sebagai daerah yang berada di wilayah pesisir pantai, Kabupaten 

Indramayu berpotensi untuk kegiatan perikanan dan kelautan. Untuk 

pencapaian tersebut sarana/ alat penangkap ikan yang ada di Kabupaten 

Indramayu berjumlah 9.113 yang terdiri dari: payang 954 buah; dogol 140 

buah; pukat pantai 1.173 buah, pukat cincin 187 buah; jaring hanyut 1.86 

buah; jaring lingkar 729 buah; jaring klitik 404 buah; bubu 1.400 buah; 

pancing 1.000 buah; sero 78 buah; dan alat lainnya 1.187 buah. Sedangkan 

luas tempat untuk menghasilkan produksi ikan itu di Kabupaten Indramayu 

mempunyai tambak seluas 22.625 Ha; kolam air tawar 419,99 Ha; tempat 

budidaya laut 70 Ha;dan perairan umum seluas 868,57 Ha. 
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Tahun 2011 banyaknya tenaga kerja yang berkecimpungan dibidang 

perikanan dan kelautan ada sekitar 38.553 orang yang terdiri dari: pemilik 

(RTP) 4.945 orang dan buruh 33.608 orang. 

Produksi ikan laut segar 107.989,60 ton dengan nilai Produksi Rp. 

1.556.209.500.00 yang dihasilkan dari hasil tambak 101.454,95 ton; hasil 

kolam 51.214,62 ton; hasil sungai 5.733,20 ton. 

Sarana pendukung untuk pengembangan perikanan ini Dinas 

Perikanan dan KelautanKabupaten Indramayu memiliki 14 Tempat 

Pelelangan Ikan/TPI; 1 unit Balai Benih Ikan/BBI; 1 Laboratorium Kualitas 

Air dan Kesehatan Ikan 

Kabupaten Indramayu memiliki pulau-pulau kecil sebagai Kawasan 

Konservasi Laut Daerah (KKLD) yaitu Pulau Biawak, Pulau Gosong dan 

Pulang Candikian. 

7. Potensi Perkebunan  

Kabupaten Indramayu mempunyai potensi perkebunan 15.416,67 ha 

yang terdiri dari Perkebunan Rakyat 9.065,47 ha dan Perkebunan Negara 

6.351,20 ha. Usaha tani yang dikembangkan pada perkebunan rakyat adalah 

Cengkeh, Jambu Mete, Jarak Pagar, Kapok/randu, Kelapa, Kenanga, Kopi, 

Melinjo dan Tebu. Komoditas kelapa dan melinjomerupakan komoditi 

unggulan Kabupaten Indramayu yang mempunyainilai rata-rata 0,87 ton/ha. 
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Perkebunan Negara dikelola oleh pabrik gula Jati Tujuh yang 

mengembangkan komoditi tebu dengan produksi rata-rata 65,34 kw/ha. 

Mengingat potensi lahan perkebunan di Indramayu masih cukup luas 

maka berbagai usaha pengembangan selalu diusahakan seperti kegiatan 

diverifikasi tanaman, perkebunan, pembinaan teknik usaha perkebunan 

rakyat khususnya komoditi kelapa, melinjo, tebu dan pengembangan desa 

mandiri energi jarak pagar. Jarak pagar merupakan komoditi strategis karena 

merupakan bahan bakar nabati sebagai energi alternativepengganti bahan 

bakar minyak. 

Dalam rangka menunjang program swasembada gula Dinas Kehutanan 

& Perkebunan berupaya mengembangkan tebu rakyat yang diarahkan di 

areal histories seperti Kecamatan Cikedung, Terisi, Gatar. Luas areal tebu 

rakyat untuk musim tanam 2009/2010 seluas 392 ha dengan produksi rata-

rata 1,85 ton/ha yang dikelola oleh 6 Poktan (42 KK). 

8. Potensi Kehutanan 

Kerusakan hutan pada umumnya disebabkan oleh faktor Manusia, 

ternak, hama dan penyakit tanaman, kebakaran hutan serta daya alam. 

Upaya dalam rangka penanggulangan kerusakan hutan yang saat ini 

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu antara lain Program 

Rehabilitas Hutan & Lahan dimana Program ini bertujuan merehabilitasi 
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hutan rakyat yang rusak atau lahan kritis dengan tanaman tahunan produktif. 

Kegiatannya berupa Grakan Remaja Indramayu Menanam (GRIM). 

Penanaman jalur sabuk hijau pada sempadan sungai dan pantai (Green Belt), 

Gerakan Rehabilitas Lahan Kritis (GRLK)/ Rehabilitas Hutan & Lahan 

(RHL) dan Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR). 

Sejak tahun 2003 sampai akhir 2009 telah berhasil direhabilitasi lahan 

kritis seluas 15,985,54 Ha sehingga sisa lahan kritissampai akhir 2009 tersisa 

seluas 17.50 ha. Kegiatan Rehabilitasi hutan kritis  telah dilaksanakan pada 

lahan daratan 14.976,75 Ha dan lahan perairan (hutan mangrove) 2.9-5 ha. 

Pembuatan Kebub Bibit Rakyat (KBR) memproduksi 537.750 batang 

dengan jenis jati, jabon, lame, jati putih, mangga, rhizophora sp (bakau). 

Untuk kegiatan RHL (Rehabilitas Hutan & Lahan) tahun 200 berupa 

rehabilitasi wilayah pesisir melalui kegiatan rehabilitasi hutan mangrove 

125.000 batang dan rehabilitasi wilayah darat melalui kegiatan pemeliharaan 

hutan industri & hutan wisata tertanam 600 batang. 

Kabupaten indramayu memiliki potensi hutan yang relatif cukup luas 

terdiri dari Hutan Negara 40.653,41 ha dan Hutan Rakyat seluas 17.476,43 

ha. 

Hutan Negara terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 32.629,86 

ha : Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 321,56 ha dan Hutan Lindung 
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(HL) seluas 8.060,70 (belum termasuk pulau Biyawak). Pengelolaan Hutan 

Negara diserahkan kepada Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan 

(KPH) Indramayu yang dibagiberdasarkan kelas perusahaan, terdiri dari 

kelas perusahaan jati 21.070,78 ha, kelas perusahaan kayu putih 11.559,08 

ha, dan kelas perusahaan payau 8.023,55 ha. Penyebaran Hutan Negara 

terdapat di Kecamatan Cikedung, Terisi, Kroya dan Gatar. 

B. Sejarah PD BPR Karya Remaja 

PD BPR Karya Remaja diresmikan pada tanggal,04 Desember 2012 

berdasarkan Akta Nomor 09 Notaris Ujung Mashur, SH, MH. Tanggal 11 

Februari 2010 dan keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 

14/5/KEP.DPG/2012 tanggal, 12 Oktober 2012 tentang izin penggabungan 

15 (lima belas) PD.BPR Se-Kabupaten Indramayu menjadi PD. BPR Karya 

Remaja. Kebijakan manajemen dilaksanakan berdasarkan kepada Peraturan 

Daerah Kabupaten Indramayu nomor: 12 Tahun 2011 tentang PD.BPR 

Karya Remaja Kabupaten Indramayu. 

Rencana Kerja Tahun 2015 adalah langkah lanjutan dari rencana kerja 

hasil penggabungan 15 (lima belas) kantor cabang dan Kantor Pusat 

Opersional yang merupakan pedoman dan target yang harus dicapai oleh 

Manajemen PD.BPR Karya Remaja. 
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C. Visi dan Misi 

Adapun visi PD BPR Karya Remaja adalah “Mewujudkan PD BPR Karya 

Remaja Sebagai BPR Terdepan”. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka harus 

didukung oleh Misi PD BPR Karya Remaja, yang disingkat “KIPRAH” , yaitu: 

1. Kepuasan nasabah PD BPR Karya Remaja akan selalu mengutamakan 

kepuasan bagi nasabah dalam pelayanannya. 

2. Integritas. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran bagi semua pegawai. 

3. Profesionalisme. Mengutamakan profesionalitas dalam bekerja.  

4. Relationship. Membangun kerjasamadengan pihak lain bagi pengembangan 

perusahaan. 

5. Aktif. Pro-aktif dalam mensukseskan program-program pemerintah Daerah 

bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

6. Hangat (familiar). Membina hubungan yang baik dan bersahabat dengan 

nasabah dengan nasabah dan mitra kerja perusahaan. 

PD BPR Karya Remaja mempunyai tugas mengembangkan 

perekonomian dan menggerakan pembangunan daerah melalui kegiatan 

Bank Perkeriditan Rakyat sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Setiap kantor cabang dan kantor layanan PD BPR Karya Remaja 

mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

Tabungan dan Deposito Berjangka, menyelenggarakan pemberian kredit dan 

pelaksanaan pembinaan khususnya terhadap Pengusaha kecil dan menengah, 
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melaksanakan kerjasama antar PD BPR dan dengan Lembaga Perbankan 

atau keuangan lainnya, dan menjalankan usaha perbankan lainnya, sepanjang 

tidak bertentangan dengan peraturan, undang-undang serta prinsip-prinsip 

persaingan usaha yang sehat. 

Dengan berdirinya PD BPR Karya Remaja, diharapkan akan 

mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, pembangunan daerah 

yang lebih meningkatpelayanan kepada masyarakat di bidang jasa 

perbankan. 

D. Perencanaan Operasional Secara Definisi dan Umum 

Setiap Bank Perkeriditan Rakyat diwajibkan oleh pihak Otoritas 

Perbankan untuk menyampaikan rencana kerja tahunan yaitu berdasarkan :  

- Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari Surat Keputusan (SK) 

Direksi No. 31/60/Kep/Dir dan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia 

No.31/8/UPPB, masing-masing bertanggal 9 Juli 1998, tentang 

penyusunan rencana kerja. 

- Selain itu, terdapat pula Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkeriditan 

Rakyat (PD BPR) Karya Remaja Kabupaten Indramayu. 

Bagi pihak Otoritas, rencana kerja perbankan menjadi bahan untuk 

membuat proyeksi perkembangan penyaluran kredit maupun penghimpunan 
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dana masyarakat. Sementara itu, bagi pihak bank sendiri, rencana kerja 

operasional BPR disusun bukan sekedar untuk memenuhi Ketentuan Bank 

Indonesia, namun lebih digunakan sebagai instrumen bisnis kemana arah 

„haluan‟ bank akan dibawa, Oleh karena itu, rencana bisnis BPR yang akurat 

bisnis BPR yang akurat dan realistis adalah salah satu saran strategis dalam 

pengolahan BPR. 

Rencana kerja yang baik haruslah mematang, namun juga harus dapat 

direalisasikan. Oleh sebab itu, harus tau apa yang harus dijalankan, sehingga 

dapat menyusun rencana kerja dengan baik dan memilih strategi yang tepat. 

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

menggunakan faktor internl, seberapa kekuatan yang dimiliki dan seberapa 

besar kelemahannya serta mengetahui faktor eksternal, seberapa peluang dan 

ancaman yang harus dihadapi. Secara umum, rencana oprasional Bank 

Perkreditan Rakyat harus memuat 

1. Proyeksi neraca dan perhitungan laba/rugi yang dirinci dalam 2 semester. 

2. Rencana mobilisasi dan distribusi dana beserta penjelasa upaya untuk 

mencapai sasaran yang ada. 

3. Rencana pengembangan SDM. 

4. Upaya penanganan kredit bermasalah dan kredit hapus buku. 

5. Meningkatkan kinerja bank, yaitu menjalin kemitraan dengan bank umum dan 

lembaga keuangan lainnya. 
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E. Penghimpunan Dana  

1. Tabungan 

Dalam pengembangan pos tabungan PD BPR Karya Remaja 

menerapkan beberapa strategi yang dapat di implementasikan, produk 

tabungan dan simpanan yang ditawarkan memiliki kelebihan masing-

masing, yaitu : 

a. Simpanan Masyarakat Daerah (SIMASDA), dengan suku bunga 

4% p.a. 

b. Simpanan Masyarakat Karya Remaja (SIMAK), dengan suku 

bunga 6% p.a. 

c. Tabungan Masyarakat Sejahtera (TAMASA), dengan suku bunga 

5% p.a. 

d. Tabunganku dikhususkan untuk anak-anak sekolah, dengan suku 

bunga 4% p.a. 

e. Deposito Berjangka yang merupakan simpanan dengan setoran 

tetap sesuai dengan paket yang diambil, suku bunga yang berlaku 

sekitar 7% untuk 1 bulan, 7,75% untuk 6 bulan, 8% untuk ≥ 12 

bulan (maksimal suku bunga yang telah ditetapkan oleh LPS). 

Sebagai gambaran perkembangan tabungan selama 3 (tiga) tahun 

terakhir dan proyeksi tabungan untuk tahun 2015, sebagai berikut 
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Tabel 4.1 

Perkembangan Tabungan Selama 3 (tiga) Tahun Terakhir dan Proyeksi 2015 

Tahun Saldo Kenaikan % 

Saldo Tabungan Tahun 2012 Rp 48,424,425,933.79 - 

Saldo Tabungan Tahun 2013 Rp 53,945,824,802.84 11.40% 

Saldo Tabungan Tahun 2014 Rp 62,505,199,060.10 15.86% 

Proyeksi Saldo Tabungan Tahun 

2015 

Rp 73,925,030,401.76 18.27% 

 

Apabila dilihat dari data tersebut diatas perkembangan tabungan di PD 

BPR Karya Remaja Kabupaten Indramayu pada tahun 2013 mengalami 

kenaikan sebesar Rp5,521,398,869.05 dibandingkan dengan tahun 

sebelumya atau sebesar 11.40%. Tahun 2014 mengalami kenaikan 

Rp7,432,987,311.98 dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau sebesar 

13.78%. 

Proyeksi tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp8,673,017,390.17 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau sebesar 14.13%. sehingga pada 

akhir Desember 2015 proyeksi saldo simpanan akan sebesar 

Rp70,051,829,504.99. kenaikan ini ditunjang dengan dibukannya kantor kas 

baru serta dana-dana dari Dinas instansi terkait. 

2. Deposito 

Penghimpunan dana berupa Deposito Berjangka untuk tahun anggaran 

2015 mengalami peningkatan dan suku bunga deposito maksimal suku 

bunga yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang 
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pergerakannya pada semester akhir cenderung naik. Sementara untuk jangka 

waktu masih mengikuti dan meneruskan kebijakan tahun sebelumnya, yaitu 

1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Sebagai gambaran 

perkembangan deposito berjangka selama 2 (dua) tahun terakhir dan 

proyeksi tahun yang akan datang. 

Tabel 4.2 

Perkembangan Tabungan Selama 3 (tiga) Tahun Terakhir dan Proyeksi 2015 

Tahun Saldo Kenaikan % 

Saldo Tabungan Tahun 2012 Rp 51,576,800,000.00 - 

Saldo Tabungan Tahun 2013 Rp 53,541,250,000.00 3.67% 

Saldo Tabungan Tahun 2014 Rp 56,054,620,000.00 4.69% 

Proyeksi Saldo Tabungan Tahun 

2015 

Rp 67,222,319,801.36 19.92% 

 

Perkembangan dalam pengerahan dana dalam bentuk Deposito 

Berjangka dari tahun mengalami kenaikan yang cukup baik dengan 

membaiknya keadaan makro ekonomi yang cukup mendukung, begitu juga 

untuk tahun anggaran 2015 PD BPR Karya Remaja memproyeksikan 

penghimpunan dana dalam bentuk Deposito Berjangka sebesar 

Rp9,386,417,341.36 atau naik sebesar 16.90% dari realisasi tahun 

sebelumnya. 

3. Pinjaman Diterima 

Dalam rangka mendukung pengembangan dan ekspansi pemasaran kantor 

cabang, diperlukan dana pendukung yang dapat memback-up kebutuhan 
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dana dalam melakukan trobosan dan strategi di tempat yang baru. 

Khususnya untuk pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang. Selain 

itu untuk mengantisipasi dan menjaga tingkat likuiditas, diperlukan alat 

likuid yang cukup memadai. 

Untuk itu kami akan mengatakan kerjasama dengan pihak yang 

menjadi sumber-sumber dana terutama pinjaman antar bank. Kerjasama 

antar bank dengan PT Bank BJB (Persero), PT Bank Mandiri (Persero), PT 

Bank Tabungan Negara, PT Bank Negara Indonesia 1946 (persero), PT 

Bank Niaga (Persero) dan PT Bank Sampoerna (Persero). Pinjaman antara 

Bank Pasiva dalam Rencana Kerja tahun 2015 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Perkembangan Tabungan Selama 3 (tiga) Tahun Terakhir dan Proyeksi 2015 

Tahun Saldo Kenaikan % 

Saldo Tabungan Tahun 2012 Rp 33,271,232,949.26 53.75% 

Saldo Tabungan Tahun 2013 Rp 38,746,289,576.26 16.46% 

Saldo Tabungan Tahun 2014 Rp 45,379,465,653.60 17.11% 

Proyeksi Saldo Tabungan Tahun 

2015 

Rp 55,684,738,982.44 22.71% 

 

4. Dana-dana Lainnya 

 

Jenis-jenis dana lainnya yang mungkin ditrima adalah dana-dana 

pemerintah yang disalurkan ke setiap desa melalui 15 kantor cabang PD BPR 

Karya Remaja Kabupaten Indramayu, dan simpanan dana lainnya yang 

belum dimanfaatkan sementara disimpan di PD BPR Karya Remaja misalnya 
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Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dana inpres desa tertinggal (IDT), Inbup, 

PKK, UP2K dan dana lainnya yang bersifat sementara. 

5. Modal Dasar dan Modal Yang Sudah Disetor 

Besarnya jumlah modal dasar yang ada di PD BPR Karya Remaja sebesar 

Rp50.000.000.000,00 berdasarkan Perda Kabupaten Indramayu Nomor 12 

Tahun 2011 tentang PD BPR Karya Remaja Kabuten Indramayu. 

Tabel 4.4 

Perkembangan Tabungan Selama 3 (tiga) Tahun Terakhir dan Proyeksi 2015 

Tahun Saldo Kenaikan % 

Saldo Tabungan Tahun 2012 Rp 17,538,662,587.13 Rp-32,461,337,412.87 

Saldo Tabungan Tahun 2013 Rp 18,538,662,587.13 Rp-31,461,337,412.87 

Saldo Tabungan Tahun 2014 Rp 20,638,662,587.13 Rp-29,461,337,412.87 

Proyeksi Saldo Tabungan Tahun 

2015 

Rp 25,638,662587.13 Rp-24,461,337,412.87 

 

 

 


