
BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakmg 

Struktur perekonomian Indonesia pada dasarnya didominasi oleh sektor 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peran strategis UMKM dalam 

perekonomian nasional dapat dilihat dari kontribusinya dalam pembentukan 

Produk Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja serta pengentasan 

masalah kemiskinan di Indonesia. Selain itu, pada masa krisis, UMKM telah 

terbulcti tangguh sebagai jaring pengaman perekonomian nasional. Ketika usaha 

besar tidak sanggup bangkit dari keterpurukan akibat ketergantungannya kepada 

pinjaman luar negeri, UMKM justru mampu mengangkat perekonomian nasional 

dari k e t e r p ~ ~ k a n  yang semakin dalam. (Ali, 2005). 

Keragaan data pada tahun 2004, jumlah unit usaha mencapai 42,39 jutaunit, 

yang sebagian besar di antaranya yaitu 97 % adalah Usaha Mikro, diikuti 2,85% 

Usaha Kecil, 0,15% usaha s l d a  menengah dan hanpa 0.01 % usaha berskala besar. 

UMIW memberikan kontribusi sebesar 56,72% dalam pembentukan PDB 

Nasional menyediakan lapangan kerja sebanyak 99:45% dari tenaga kerja 

Indonesia, menyediakan 43,8% kebutuhan barang dan jasa nasional, memberikan 

kontribusi ekspor non-migas sebesar 19,9%, serla memberikan kontribusi dalam 



pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2,37% dari 4,1% perlumbuhan ekonomi 

padatahun 2003 (Kementerian Koperasi d m  Usaha Kecil dan Menengah RI, 2005). 

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PT. PNM adalah Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengemban amanat untuk mengembangkan 

Usaha Kecil Menengah Dan Koperasi (UMKM). Oleh karena itu PT. PNM 

memiliki visi menjadi lembaga keuangan terkemuka yang secara 

berkesinambungan meningkatkan nilai tambah (value added) bagi UMKM dan 

mampu menciptakan permodalan dari pertumbuhan maupun laba usahanya 

Sejalan dengan visi yang telah diemban tersebut, dalam pelaksanaan 

kegiatan operasional usahanya, maka PT. PNM telah memfokuskan untuk 

me\\ujudkan visi tersebut dengan misi sebagai berikut, yaitu : 

a. Pengembangan UMKM melalui 5 (lima) kegiatan utama yakni: (1) penyediaan 

dana untuk mendukung alctivitas bisnis pengusaha kecil, (2) memberik'an 

bantuan manajemen dan konsultasi bisnis, (3) pengembangan tehologi untuk 

meningkat1;an nilai tambah produk dan jasa usaha kecil, (4) perluasan pasar 

bagi usaha kecil melalui promosi dan fasilitasi pameran dagang, (5) serla 

perbaikan regulasi yang berbasis pengembangan wilayah. 



b. Peningkatan kemampuan wirausaha (enterpreneurship) bagi masyarakat y a h i  

upaya menumbuhkan gairah akivitas bisnis pengusaha kecil dalam 

kemandirian. 

c. Perluasan pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat. 

Dalam rangka mewujudkan misi dan visi yang telah ditetapkan bususnya 

di dalam upaya pemberdayaan UMKM, maka PT. PNM melakukan strategi 

jejarin (networking) melalui Lembaga Keuangan MikroISyariah (LKMS). 

Lembaga keuangan syariah sebagai jaringan kerja PT. PNM tersebut antara lain 

adalah. Bank Prekreditan RakyatByariah (BPRS), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), 

Usaha Simpan Pinjam (USP), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Baitulmaal wat 

Tamwil (BMT) dan bentuk LKMS lainnya Stralegi jejaring tersebut dilakukan 

karena LKMS memiliki akses langsung kepada para pelaku UMKM di seluruh 

pelosok nusantara. 

Dengan strategi jejaring ini maka layanan PT. PNM dapat segera mencapai 

sasaran layanan dengan efektif dan efisien, disanping itu PT. PNM tidal; perlu 

melakukan penyediaan sumber daya yang besar sebagaimana jika melalui slralegi 

jejaring pembentukan Kantor Cabang. Sedangkan bagi para LKMS sendiri dengan 

adanya strategi ini maka dapat dilakukan sinergi antara PT. PNM sebagai sebuah 



BUMN dengan LKMS yang merupakan unit-unit lokal di seluruh pelosok 

nusantara 

Berdasarkan data dari Bank Indonesia, yakni pada Tabel 1 terlihat bahwa 

pembiayaan usaha kecil dan menengah oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga 

memberikan porsi sebesar 30% dari total asset dana pinjaman. Hal ini 

menunjukkan bahwa lembaga keuangan lain selain perbankan nasional juga 

memiliki potensi untuk ditingkatkan kinejanya untuk dapat mendukung 

pembiayaan di sektor UMKM. 

Tabel 1 menunjukan profil lembaga keuangan mikro di Indonesia yang 

terdiri dari BRI Unit Desa, BPR, BKD, dan lembaga keuangan lainnya yang bukan 

katagori bank. 

Tabel 1. Profil Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia tahun 2001-2004 
( Dalanl miliar Rp) 

I Tipe Lembaga 1 Total I Dana Simpanan Dana Pinjaman I Total I 
I Bank I 

Keuangan Miko 

Non Bank 

(Unit) 

BRI Unit (Juni 2004) 

BPR (Juni 2004) 

BKD (Juti 2004) 

Sub total 

Jumleh Akun 

4.016 

2.057 

5.345 

11.448 

- - - 

A. Rormal 

KSP(April2000) 

USP (April 2000) 

LPD (Juli 2004) 

Nihi Uang 

30.434.823 

5.478.396 

495.348 

36.408.567 

1.097 

35.218 

1.294 

J u r n l e h h  

30.315 

9.864 

48 

40.227 

Nilai Uang 

3.154.741 

2.093.81 1 

407210 

5.655.762 

Na 

Na 

889.3 16 

Aset 

660.000 

3.629 

317.050 

85 

Na 

997 

16.927 

10.381 

203 

27.511 

34.990 

14.374 

301 

49.664 

53 1 

Na 

874 1.280 



Keternngan: BPR = Badnn Pe&ditan Rakyat, BKD = Badan Kredit Desa, KSP = Koperasi 

S i m p  Pinjam, USP = Usha Simpan Pinjam, LPD = Lembaga Perkreditm Desa, 

BMT = Baitul Mnl wat Tamwil. 

Na : tidak ada data 

Sumber: Bank Indonesia (2004) 

Salam (2002) mengemukakan bahwa potensi LKMS di Indonesia sangat 

besar karena selain aksesnya langsung terhadap para pelaku usaha UMKM, juga 

memiliki kemampuan menyalwkan dana secar berkesinambungan (sustainable). 

Data yang dikemukakan Salam (2002) adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah LKMS lebih dari 54.000 unit tersebar di seluruh pelosok pedesaan di 

Indonesia 

2. Melayani lebih dari 33 jutapenabung dan 21 juta peminjam (pelaku UMKM) 

dengan jumlah rata-rata pinjaman: Rp 4 juta (BRI Unit), Rp 3 juta (BPRS), 

dan Rp 1 juta (LKMS laimya). 

3. LDR rata-rata mencapai 78,53% ( h i  2004) artinya daya salur hedit yaw 

besar melebihi kemampuan menggalang dana masyrakat. 



4. Daya serap dana kredit LKMS di Indonesia mencapai Rp 4 trilyun yang 

terdiri dari: Rp 2,l juta melalui BPR dan Rp 1,9 juta melalui LKMS lainnya 

Namun demikian dibalik potensi lembaga perkreditan usaha mikro tersebut, 

tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi yakni antara lain kebijakan 

pemerintah yang belum memihak sektor ekonomi kecil dan menengah (UU LKM), 

rendahnya kemampuan sumberdaya manusia pelakunya serta belum 

terkonsolidasinya kekuatan LKMS diberbagai daerah. 

Salah satu solusi yang mungkin dapat mengatasi kendala rendahnya 

akselerasi pemberdayaan UMKM oleh dukungan lembaga selain bank nasional 

yakni LKMS adalah melalui Tehologi Informasi (TI). Sejalan dengan hal itu 

Ibrahim (2004) menyatakan bahwa untuk memperkuat IembagaBPR salah satunya 

adalah memb<angun sualu sistem TI yang memenuhi kebutuhan operasional BPR 

sesuai karalderistiknya. 

Peran TI pada LIWS meliputi dua hal, yaitu dalam upaya memperkuat 

operasional internal d m  dalam upaya adanya pemberdayaan melalui jejaring 

(rzelworkitzg) antar LKMS di seluruh pelosok \\dayah nusanlara. Dengan adanya 

fasilitas TI, diharapkan sistem operasional internal LKMS akan terbanlu sehingga 

tercapai efisiensi, produkivitas dan keamanan operasional bisnis. Selain itu 



dengan adanya fasilitas TI juga, maka jejaring antara LKMS akan terbeniuk 

sehingga sesama LKMS &an saling memperkuat misalnya melalui mekanisme 

pooling offnds (semacam adanya Bank Sentral antara LKMS). Pada gilirannya, 

peranan TI yang berhasil kepada LKMS diharapkan dapat menjadikan LKMS 

marnpu berkompetisi lebih baik sehingga memiliki kesetaraan dengan sistem 

perbankan nasional yang pada umumnya melakukan pembiayan kepada sektor 

korporat (usaha besar).. 

Pengelolaan layanan TI bagi LKMS yang strategis tersebut bagi PT. PNM 

pada gilirannya adalah untuk meningkatkan daya saing bisnis UMKM. Layanan TI 

yang akan diberikan tersebut harus dikelola dalam suatu mekanisme unit bisnis, 

karena dalam rangka adanya keberlangsungan jangka panjang (suistninnbility) 

serta melihat peluang pasar yang cukup menjanjikan. 

Dengan melihat adanya peluang tersebut di atas, maka dalam rangka 

mencapai visi dan misi serta sekaligus memanfaatkan peluang bisnis, PT. PNM 

ielah ~nengembangkan strategi dalan menjalankan bisnis layanan TI bagi LICMS. 

Sejak dua tahun terakhir ini, PT. PNM telah menlbangun sebuah sistem yang 

disebut Pengembangan Aplikasi Operasional LKMS yang dikenal dengan nama 

"LKMS Online". Sedangkan lembaga yang mengoperasikan bisnis layanan TI 



kepada LKMS tersebut dibentuk Organisasi Jasa Manajemen LKMS yang bekerja 

sama dengan Vendor lainnya melalui Divisi Manajemen Tehologi Informasi PT. 

PNM. 

PT. PNM telah melaksanakan layanan TI kepada LKMS melalui 

komersialisasi produk Madani Microbanking System (MMS). Untuk 

menciptakan adanya vnltre di pelanggannya yang beragam jenis LKMS, MMS 

dikemas dalam beberapa produk yaitu MMS BPR, MMS BPRS, dan MMS 

KSP. Produk tersebut adalah solusi TI yang lengkap kepada LKMS yaitu mulai 

dari Penyediaan Produk TI (Soffwre), Instalasi, Pelatihan sampai dengan 

Implementasi sehingga operasional internal LKMS menjadi 

terkomputerisasi. Dalam pelaksanaannya, layanan ini melibatkan beberapa pihak: 

yaitu Kantor Cabang yang diperkuat R~isiizess Advisory Constiltflnt Informntion 

Tecizrzology (BAC IT) di beberapa wilayah sebagai u.iung tombak layanan, Divisi 

Manajemen Tehologi Informasi (MTI) sebagai Pengembang dan Pendukung 

Produk, Vendor TI yang dipilih sebagai implen~entor. Kepada LKMS yang 

mendapaikan layanan dikenakan biaya terienlu dengan pilihan pembayarm Tuaai 

beriahap atau Sewa Beli. 

Pejalanan layanan yang sudah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun 



(mulai 2003), jumlah LKMS yang telah mendapatkan layanan adalah lebih kurang 

83 LKMS di seluruh Indonesia Jumlah ini terlihat jauh dari potensi yang 

sebenarnya dapat diperoleh yaitu lebih dari 54.000 LKMS di selutuh 

Indonesia. Berdasarkan hal itulah, maka akan lebih baik bagi PNM jika 

diperoleh penyempumaan model bisnis lapanan TI bagi LKMS. Dengan danya 

penyempumaan model bisnis, maka diharapkan akan memberikan manfaat positif 

baik bagi PNM maupun bagi LKMS. Bagi PNM semakin banyak LKMS yang 

telah mendapatkan layanan TI, maka akan secara langsung memberikan manfaat 

bempa pendapatan perusahaan sekaligus memenuhi visi dan misinya. Bagi 

LKMS sendiri adanya layanan TI ini, maka akan menciptakan adanya peluang 

baru untuk memberikan layanan lebih optimal sehingga dapat dicapai kinerja 

lebih baik. 

Sebagaimana layaknya suatu bisnis, m'aka bisnis layanan TI kepada LKMS 

perlu dilakukan dengan baik atau layak (proper) dan fokus. Dalam kaitan itulah, 

maka adanya model bisnis yang unggul dalam bisnis lapanan TI merup'akan falctor 

kunci. Secara lebih i;husus, strategi yang diperlukan salah satunya adalah 

membuat sualu 'model bisnis lapanan bisnis TI kepada LKMS'. 



1.2. Identifikasi Masalah 

Dalam rangka mengembangkan usaha menengah, kecil dan koperasi 

(UMKM) di Indonesia diperlukan sebuah model bisnis layanan TI yang tepat 

untuk mendukung aktivitas usaha yang semakin dinamis di masa yang &an datang. 

Terkait model bisnis layanan TI kepada LKMS sebagai jejaring aklivitas 

pemberdayaan UMKM oleh PT. PNM sebagaimana diuraikan tersebut di atas, 

beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut : 

Pertama, dengan banyahya jenis dan jumlah LKMS, menimbulkan 

peluang sekaligus tantangan. Dalam kerangka Sistem Informasi, maka 

keragaman organisasi menimbulkan koskuensi adanya keragaman proses bisnis 

d m  sistem informasi yang diperlukan. Dalam kaitan ini, maka adanya layanan 

TI yang sesuai kebutuhan merupakan faklor h n c i  (key succes factor). 

Kedua, sebarm LKMS yang luas dan yang terdiri lembaga-lembaga bisnis 

kecil yang berdiri sendiri memberikan peluang dan tantangan untuk adanya bisnis 

yang melayani LKMS dimaksud. 

Berdasarkan faha tersebut di atas maka dibutuhkan sebuah strategi yang 

diarahkan oleh PT. PNM untuk merancang sebuah model bisnis layanan TI kepada 

LKMS. Strategi pembentukan model bisnis tersebut diarahkan bagi penciptaan 



kemampuan bersaing bagi LKMS dalam rangka menumbuhkan sektor UMKM 

dengan daya dukung teknologi informasi dan sistem jejaring yang efektif dan 

efisien. 

Dengan model bisnis yang didukung dengan strategi alternatif yang tepat, 

maka layanan TI untuk LKMS diharapkan dapat lebih optimum mencapai potensi 

pasar yang ada dan pada gilirannya pendapatan dari komersialisasi Layanan TI 

untuk LKMS ini &an menunjang peningkatan pendapalan perusahaan dari jasa 

manajemen sebagai salah satu core business-nya disamping dari jasa pembiayaan 

yang selama ini mendominasi. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dan mengingat lokus penelitian 

adal'ah di PT PNM, maka dalam perumusan masalah dikaitkan dengan situasi dan 

kondisi di perusahaan dan linghcngan bisnis perusahaan tersebut. 

Berikut adalah beberapa masalah yang dapat dirumuskan : 

1. Bagaimanakah model bisnis yang dijalankan oleh PT. PNM dalam rangka 

layanan TI bagi LKMS? 

2. Strategi allematif apa yang perlu dilakukan PT. PNM untuk melakukan 

layanan TI tersebut sesuai model bisnis yang dirancang? 



1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Menganalisis bagaimana model bisnis layanan TI untuk LKMS yang 

dioperasionalisasikan oleh PT. PNM. 

2. Memformulasikan strategi altematif layanan TI bagi LKMS yang &an 

dioperasionalisasikan oleh PT. PNM sesuai model bisnis yang telah 

dirancang. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat : 

1. Dijadikan salah satu strategi altematil pelaksanaan komersialisasi layman 

bisnis TI bagi LKMS, 

2. Bagi Pemerintah, hasil penelitian dapat dijadikan masukan dalam upaya 

berbagai alternatif kebijakan dalam bidang ekonomi kerakyatan lihususnya 

pemberdayaiu~ UMKM melalui pemberdayaan LKMS sebagai lembaga 

jejaring PT. PNM. 




