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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam struktur perekonomian Indonesia, usaha kecil menengah 

(UKM) memiliki peran yang strategis.  Data Kantor Kementerian Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2005) menunjukkan jumlah UKM 

mencapai 44,69 juta unit usaha sedangkan usaha besar hanya sebesar 

4.171 unit usaha.  Jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap oleh UKM 

mencapai 79 juta tenaga kerja sedangkan usaha besar hanya mampu 

menyerap 2,5 juta tenaga kerja.  

Namun demikian, peran strategis di atas kurang memiliki dampak 

positif terhadap bisnis UKM. Dalam menjalankan usahanya UKM  sering 

kali menghadapi beberapa kendala, diantaranya adalah kesulitan 

mengakses sumber pembiayaan baik dari perbankan maupun badan 

usaha pemberi kredit lainnya. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya 

kesenjangan kepentingan antara perbankan dengan UKM.  

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana 

masyarakat dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential 

banking). Prinsip kehati-hatian tersebut diejawantahkan dengan 

penerapan 5C’s Of Credit dalam menilai kelayakan bisnis calon nasabah. 

Salah satu aspek dalam 5C’s of Credit tersebut adalah collateral (agunan 

fisik) yang merupakan syarat tambahan untuk melengkapi aspek lainnya.  

Walaupun collateral (agunan fisik) adalah syarat tambahan untuk 

memperoleh kredit/pembiayaan dari perbankan atau badan usaha 
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pemberi kredit lainnya, dalam praktiknya calon nasabah sulit 

mendapatkan kredit/pembiayaan apabila tidak memiliki agunan. Kondisi ini 

sangat menyulitkan UKM, karena sebagian besar UKM tidak memiliki 

agunan fisik yang dapat dijadikan collateral untuk memenuhi persyaratan 

teknis perbankan.    

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, diperlukan pihak ketiga 

yang mampu menjamin kepastian pembayaran kredit nasabah kepada 

kreditur apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Melalui 

PP Nomor 95/2000 pemerintah mendirikan Perusahaan Umum Sarana 

Pengembangan Usaha (Perum Sarana) dengan misi pemberdayaan UKM 

melalui jasa penjaminan kredit.  

Dengan menggunakan jasa penjaminan kredit Perum Sarana, UKM 

tidak perlu lagi menyediakan collateral, sehingga akses UKM terhadap 

sumber pembiayaan dapat dengan mudah dilakukan. Calon nasabah 

UKM hanya perlu mengajukan surat permohonan kepada Perum Sarana 

untuk memperoleh jasa penjaminan.   

Di sisi lain, Perum Sarana akan melakukan penilaian apakah 

proposal bisnis nasabah layak (feasible) atau tidak untuk diberikan jasa 

penjaminan. Apabila bisnis calon nasabah dianggap layak (feasible), 

maka Perum Sarana akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan yang 

menyatakan kesanggupan memberikan penjaminan kepada nasabah, 

apabila nasabah wanprestasi maka Perum Sarana akan membayarkan 

ganti rugi sebesar coverage penjaminan kepada kreditur. Pembayaran 

ganti rugi ini tidak secara otomatis membebaskan nasabah untuk 
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membayar kewajibannya, melainkan hanya terjadi mutasi hutang, dari 

hutang nasabah kepada kreditur menjadi hutang nasabah kepada Perum 

Sarana. Perpindahan hutang ini disebut dengan istilah subrogasi.  

Untuk melayani UKM di seluruh Indonesia, saat ini Perum Sarana 

telah memiliki kantor cabang di 11 ibu kota propinsi yaitu di Jakarta, 

Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Pontianak, 

Samarinda, Palembang, Pekanbaru dan Medan.  UKM yang berada di luar 

wilayah yang tidak terdapat kantor cabang Perum Sarana dilayani oleh 

kantor cabang yang paling dekat dengan domisili UKM.  

Sebagai BUMN yang didirikan untuk memberikan layanan jasa 

penjaminan kepada UKM, Perum Sarana terus berupaya untuk 

meningkatkan kualitas layanannya. Kendala yang dihadapi Perum Sarana 

dalam hal operasionalisasi layanan jasa penjaminan kredit adalah belum 

tersedianya program aplikasi monitoring penjaminan kredit yang 

terintegrasi antara kantor pusat dengan kantor cabang. Akibatnya 

permohonan nasabah UKM tidak dapat diproses dengan cepat. 

Selain hal tersebut, ketidak tersediaan program aplikasi yang 

terintegrasi juga menyebabkan sulitnya pelaksanaan monitoring 

penerimaan imbal jasa penjaminan, angsuran nasabah, tanggal jatuh 

tempo tiap-tiap nasabah, rekapitulasi jumlah permohonan, proses klaim, 

monitoring penerimaan subrogasi dan jumlah piutang subrogasi. 

Dari sudut pandang akurasi dan konsistensi, ketidak tersediaan 

program aplikasi yang terintegrasi menyebabkan data pelaporan yang 

tidak akurat dan tidak konsisten yang ditandai perbedaan jumlah nominal 
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pada jenis laporan yang sama yang dilaporkan pada waktu yang berbeda. 

Hal ini pernah menjadi temuan hasil pemeriksaan auditor eksternal yang 

merekomendasikan untuk dilakukannya konsolidasi ulang dan menyeluruh 

terhadap data-data operasional penjaminan kredit.  

Kondisi di atas diperburuk dengan kebiasaan setiap unit kerja di 

kantor pusat yang langsung meminta laporan dari kantor cabang tanpa 

melalui koordinasi dengan unit kerja yang menangani. Akibatnya, 

seringkali terjadi duplikasi dan redundansi pelaporan yang dapat 

menyebabkan terjadinya inefisiensi.   

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas terlihat bahwa untuk meningkatkan 

layanan jasa penjaminan kredit kepada UKM diperlukan program aplikasi 

monitoring penjaminan kredit yang terintegrasi antara kantor pusat dengan 

kantor cabang Perum Sarana. Berdasarkan hal-hal tersebut, 

permasalahan dirumuskan sebagai berikut:  

a. Bagaimana melakukan rancangan program aplikasi monitoring 

penjaminan kredit dari proses permohonan sampai dengan proses 

pelunasan kredit. 

b. Bagaimana menguji prototype program aplikasi monitoring penjaminan 

kredit berbasis web. 

c. Bagaimana rekomendasi untuk implementasi penuh dari prototype 

program yang telah dikembangkan. 

 



 5

1.3. Tujuan 

 Berdasarkan permasalahan tersebut maka dirumuskan tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk: 

a. Melakukan rancangan program aplikasi monitoring penjaminan kredit 

dari proses permohonan sampai dengan proses pelunasan kredit.  

b. Menguji prototype program aplikasi monitoring penjaminan kredit 

berbasis web. 

c. Merumuskan rekomendasi untuk implementasi penuh dari prototype 

program yang telah dikembangkan. 

 

1.4. Manfaat 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan alternatif solusi yang diharapkan dapat memperbaiki 

proses monitoring penjaminan kredit komersial.  

b. Memberikan keyakinan kepada calon pengguna untuk beralih dari 

sistem manual ke prototype program aplikasi monitoring penjaminan 

kredit. 

c. Memberikan landasan implementasi penuh prototype program aplikasi 

monitoring penjaminan kredit.  

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada proses monitoring pada 

setiap tahapan penjaminan kredit yang dimulai dari permohonan 

penjaminan, analisis, komite, pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP), 
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penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3), penerbitan 

Sertifikat Penjaminan (SP), angsuran sampai dengan kredit lunas.  

Apabila nasabah tidak dapat mengangsur dan menunggak sampai 

dengan jatuh tempo kredit maka proses dilanjutkan pada klaim dari 

penerima jaminan (kreditur) kepada Perum Sarana. Pembayaran klaim 

tidak menghilangkan kewajiban nasabah, melainkan hanya terjadi 

pengalihan dari hutang nasabah kepada kreditur menjadi hutang nasabah 

kepada Perum Sarana. Pengalihan ini disebut dengan istilah subrogasi. 

Proses analisis dan komite dalam penelitian ini dibatasi pada hasil 

analisis dan komite, sedangkan proses analisis komputasional dalam 

mendukung pengambilan keputusan tidak termasuk dalam penelitian ini. 

Prototype program aplikasi yang akan dikembangkan dalam 

penelitian ini dibatasi pada proses monitoring penjaminan kredit komersial 

secara case by case.  Program aplikasi ini merupakan sub sistem dari 

sistem laporan kinerja perusahaan secara terintegrasi yang meliputi 

aplikasi akuntansi dan keuangan, operasional, kepegawaian dan modul 

laporan.  Sistem laporan kinerja perusahaan secara terintegrasi tidak 

dibahas dalam penelitian ini dan hanya ditampilkan terbatas pada menu-

menu dalam tampilan utama prototype aplikasi.  

Ruang lingkup penelitian tersebut secara detail disajikan dalam 

Gambar 1 dibawah ini.   
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Gambar 1. Ruang Lingkup Penelitian 
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