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1 PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 
 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian 
penting bagi perekonomian Indonesia. UMKM merupakan salah satu penggerak 
motor perekonomian Indonesia. UMKM merupakan jenis usaha yang paling 
bertahan dalam menghadapi perkembangan ekonomi Indonesia dan memiliki 
pangsa pasar (market share) yang relatif besar yaitu sebesar 20% dan menampung 
80% lebih dari total angkatan kerja di Indonesia (Laporan Tahunan Kemenkop dan 
UKM 2016). Kemampuan UMKM untuk bertahan dan berkembang dalam 
persaingan dapat dilihat dari kinerja UMKM tersebut. Kinerja juga memiliki 
pengaruh yang besar terhadap penentuan strategi perkembangan UMKM 
kedepannya. Berdasarkan data perkembangan UMKM (Gambar 1), jumlah pelaku 
usaha UMKM nasional pada tahun 2015 mencapai 59,262,772 unit, meningkat 
dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 58,597,976. (Laporan Tahunan 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2015). 

 

 
Keterangan: *Angka Sementara 

Sumber: Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2015) 

Gambar 1 Jumlah Pelaku Usaha UMKM tahun 2010-2015 

Apabila kita bandingkan sektor industri besar dengan UMKM untuk bertahan 
dan berkembang dan persaingan pasar maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa 
kecenderungan pertumbuhan PDB Nasional untuk industri besar jauh lebih tinggi 
dibandingkan UMKM. Tetapi apabila dilihat dari penyerapan jumlah tenaga kerja, 
UMKM akan menyerap tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan industri besar 
yang lebih mengandalkan perkembangan teknologi. Produk UMKM sendiri mampu 
berperan dalam sektor hulu dan hilir. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
merupakan salah satu bagian penting bagi perekonomian Indonesia.  

Kebijakan di bidang Koperasi dan UMKM sebagaimana diamanatkan dalam 
Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015–2019 yaitu 
meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi 
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usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”) dalam 
rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Sebagai langkah awal 
Rumah Pemasaran yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Kementerian 
Koperasi dan UKM saat ini telah dibuat Galeri Indonesia Wow yaitu rebranding 
UKM Gallery yang bertempat di gedung SME Tower lantai dasar dan lantai 2. 
Galeri baru itu pun menawarkan berbagai fasilitas kepada para wirausaha baru, para 
insan kreatif dan pelaku Koperasi dan UMKM yang ingin naik kelas untuk 
membangun entreprenuer yang produktif dan kreatif. 

GIW sejatinya memberikan sejumlah keunggulan pelayanan bagi pelaku 
KUKM. Galeri Indonesia Wow ini dirancang sebagai Creative Space dengan target 
market orang muda (youth), perempuan (women) dan netizen. GIW memiliki lima 
diferensiasi yaitu tersedianya workshop bagi pelaku KUKM untuk ujicoba dan 
pembelajaran dalam proses pembuatan produk (experiment lab), tersedianya ruang 
kolaborasi (co-working space), tersedianya tempat display produk (curated concept 
store) dan menjadi sarana untuk mempertemukan KUKM dengan seniman dan 
desainer (creative hub) dan juga menjadi tempat pertemuan investor yang siap 
menjadi mitra atau bapak angkat bagi KUKM yang menjadi anggota GIW (investor 
meeting point).  

Galeri Indonesia WOW merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan para 
marketer muda (youth), perempuan (women), dan pengguna internet (netizen). 
Keberadaan Galeri Indonesia Wow tersebut juga dapat mendukung pemanfaatan 
sebagai laboratorium kewirausahaan. Jumlah KUKM Mitra yang telah terlayani di 
Galeri Indonesia Wow tahun 2015-2017 dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1 Jumlah KUKM Mitra yang telah terlayani di Galeri Indonesia Wow  

Tahun Target Capaian Persentase Capaian 
2015 1.558 1.607 103% 
2016 1.800 1.958 109% 
2017 2.500 2.076 83% 

Sumber: Galeri Indonesia Wow (2017) 

 
Galeri Indonesia Wow (GIW) belum memiliki desain model bisnis yang tepat 

dalam pengelolaannya, sehingga belum dapat digunakan oleh Direktur Utama 
(Dirut) Galeri Indonesia Wow selaku pimpinan dalam mengarahkan dan membuat 
keputusan. Oleh sebab itu, sebagai konsekuensi masa depan GIW perlu dilakukan 
strategi bisnis untuk mencari solusi yang terintegrasi (termasuk membangun 
kompetensi baru) terkait kondisi hambatan dan tantangan bisnis saat ini, lingkungan 
bisnis yang terus berubah, serta strategi yang lebih lanjut mengenai bagaimana 
menghadapi persaingan tersebut, sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan, 
memetakan potensi yang dimiliki, kondisi lingkungan yang mendukung, hambatan 
yang ada, mempertajam tujuan perusahaan dan implementasi perencanaan tersebut. 
 
 

Rumusan Masalah 
 

Di segmen usaha mikro, dalam hal ini pengembangan UKM diperlukan peran 
pemerintah dalam hal pemasaran produk UKM melalui pendampingan dan 
pendanaan bagi UKM dapat naik kelas salah satunya dengan memfasilitasi 
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pemasaran produk mereka ke pasar domestik dan internasional dengan wadah awal 
melalui Galeri Indonesia Wow sebagai jembatan antara pelaku UKM dengan 
konsumen di dalam dan luar negeri yang ingin membeli produk UKM dari seluruh 
Indonesia. UKM dapat naik kelas apabila manajemen dan SDM yang dimilikinya 
sudah terjadi perubahan ke arah yang lebih baik dan terjadi peningkatan kualitas 
tidak hanya kuantitas. Kedepannnya diharapkan GIW tidak bergantung lagi pada 
struktur pendanaan dari APBN Kementerian Koperasi dan UKM tapi bisa mandiri 
mengelola struktur pendanaan dari PNBP yang diterima setiap tahunnya. 

Terkait dengan struktur pendanaan yang diperoleh oleh Galeri Indonesia 
Wow bersumber dari APBN (rupiah murni) dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan 
Pajak) Badan Layanan Umum. Skema pendanaan Galeri Indonesia Wow untuk 
periode tahun anggaran 2015-2017 dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Skema Struktur Pendanaan Galeri Indonesia Wow 

NO 
TAHUN 

ANGGARAN 
APBN/RM  
(Juta Rp.) 

PNBP BLU  
(Juta Rp.) 

TOTAL 
 (Juta Rp.) 

1 2015 35.992 36.994 72.986 
2 2016 51.317 36.994 88.312 
3 2017 36.713 37.829 74.543 

Sumber: Galeri Indonesia Wow (2017) 

 
Berdasarkan data pada tabel di atas pada tahun 2015 nilai APBN lebih kecil 

dibandingkan pada tahun 2016 nominal APBN lebih tinggi hal ini akan berpengaruh 
pada tren omset yang akan diperoleh oleh Galeri Indonesia Wow kedepannya. 
Kecenderungan omset juga dipengaruhi oleh alokasi APBN setiap tahunnya tetapi 
itu sifatnya relatif. Berdasarkan data laporan keuangan bahwa omset Galeri 
Indonesia Wow pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.707.194.291,- meningkat sebesar 
25,87% dari tahun lalu sebesar Rp. 2.945.276.600,-. Dengan jumlah UKM yang 
terlayani sebanyak 1.958 UKM atau meningkat 21,84 % dari tahun lalu. 

Pengembalian fungsi dan tujuan Galeri Indonesia Wow pada koridor yang 
tepat menjadikan kini lebih dekat dengan masyarakat, terutama untuk pada pelaku 
UKM dan entrepreneur. Baik dari sisi strategi konsep hingga implementasinya di 
lapangan memberikan dampak positif bagi Galeri Indonesia Wow. Selain kini 
menjadi salah satu pusat pemasaran UKM, tempat ini juga menjadi salah satu 
tempat pengisian ilmu-ilmu produksi dan pemasaran khususnya untuk pelaku usaha 
UKM. Hal yang paling penting dalam pengelolaan manajemen strategis ini adalah 
dengan melakukan integrasi antara strategi, SDM, dan sistem serta kebijakan yang 
saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan utama.  

Keberhasilan suatu perusahaan dalam bersaing sangat ditunjang oleh 
kemampuan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi di lingkungan internal 
maupun eksternal perusahaan, serta kemampuan untuk bereaksi lebih cepat 
dibandingkan dengan para pesaing. Menurut Giesen et al. (2007), cara terbaik 
pimpinan perusahaan dalam mengatasi perubahan besar-besaran di berbagai 
industry adalah berfokus pada inovasi model bisnis sebagai jalan untuk 
memenangkan daya saing dan pertumbuhan perusahaan. Inovasi bisnis model 
sangat penting dalam mencapai kesuksesan pada masa sekarang dan masa depan, 
dalam kondisi lingkungan yang cepat berubah dan semakin kompleks, jadi para 
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pimpinan perusahaan perlu memahami kapan harus beradaptasi terhadap model 
bisnis dan bagaimana melaksanakan perubahannya. Inovasi bisnis model sangat 
penting dalam mencapai kesuksesan pada masa sekarang dan masa depan, dalam 
kondisi lingkungan yang cepat berubah dan semakin kompleks, jadi para jajaran 
dirut dan tim manajemen GIW perlu memahami kapan harus beradaptasi terhadap 
model bisnis dan bagaimana melaksanakan perubahannya.  

Bisnis model canvas menggambarkan tidak hanya ekonomi dan bisnis proses 
tetapi bagaimana menciptakan nilai perusahaan. Keuntungan lain dari konsep bisnis 
model canvas adalah skema dan memiliki visualisasi yang universal serta 
menjelaskan proses hubungan dari sembilan blok. Pada penelitian ini, penulis akan 
lebih memfokuskan kepada Galeri Indonesia Wow yang dinilai berdasarkan konsep 
model bisnis canvas dan analisis SWOT yang diperoleh kedepannya oleh Galeri 
Indonesia Wow. 
 
 

Pertanyaan Penelitian 
 

Berdasarkan perumusan masalah penelitian di atas, maka pertanyaan-
pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana model bisnis yang ada di GIW, ditinjau melalui pendekatan business 

model canvas saat ini?  
2. Bagaimana model bisnis yang telah diperbaiki di GIW yang dapat dibuat dari 

pendekatan business model canvas GIW kedepannya? 
3. Bagaimana program perbaikan yang dapat dibuat dari model bisnis yang telah 

diperbaiki di GIW? 
 
 

Tujuan Penelitian 
 

Suatu bisnis dapat berkembang dan terus bertahan dituntut untuk melakukan 
antisipasi terhadap perubahan lingkungan yang pasti terjadi dan memikirkan 
rencana kedepannya.  
1. Mengidentifikasi model bisnis di Galeri Indonesia Wow (GIW) saat ini dengan 

menggunakan pendekatan business model canvas.  
2. Membuat model bisnis perbaikan di Galeri Indonesia Wow (GIW) dengan 

menggunakan pendekatan business model canvas GIW kedepannya. 
3. Pembuatan program perbaikan yang dapat dibuat dari model bisnis yang telah 

diperbaiki. 
 
 

Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi Galeri Indonesia Wow diharapkan dapat membantu dan memberikan 

masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan 
pengelolaan Galeri Indonesia Wow. 

2. Bagi akademisi diharapkan dapat memberikan pengetahuan, acuan, dan 
menambah referensi keilmuan yang relevan terkait dengan penelitian ini. 
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3. Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan yaitu seluruh tahapan penelitian 
serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus 
memperoleh pengetahuan empiris selama mengikuti kegiatan perkuliahan. 
 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

Penelitian ini digunakan untuk menganalisis lingkungan internal dan 
eksternal Galeri Indonesia Wow. Analisis lingkungan internal mencakup faktor-
faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan analisis 
lingkungan eksternal mencakup peluang dan ancaman yang dihadapi oleh 
perusahaan. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup Galeri Indonesia Wow untuk 
merumuskan alternatif strategi. Batasan terhadap alat penelitian yang digunakan 
adalah matriks SWOT dan 9 (sembilan) blok elemen business model canvas. 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi langsung, 
melakukan penyebaran kuisioner sebagai alat dalam pelaksanaan FGD, FGD 
kepada pengambil keputusan di Galeri Indonesia Wow (GIW) dan stakeholder 
terkait, serta wawancara. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan pengumpulan 
data-data berupa dokumen kebijakan maupun evaluasi program kegiatan sampai 
dengan tahun 2017 dan laporan keuangan GIW. Perbaikan model bisnis dari data 
yang telah terkumpul hanya dilakukan untuk penyusunan strategi dan perbaikan 
model bisnis saja, sedangkan tahap implementasi dan evaluasi diserahkan kepada 
Galeri Indonesia Wow (GIW). 

 
 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

Manajemen Strategi 
 

Manajemen strategik merupakan proses yang berlangsung secara terus 
menerus dalam organisasi. Setiap strategi selalu memerlukan peninjauan atau 
bahkan perubahaan masa depan. Manajemen strategik berkaitan dengan upaya 
memutuskan persoalaan strategi dan perencanaan, dan bagaimana strategi tersebut 
dilaksanakan dalam praktek. Manajemen strategi terdiri dari tiga tahapan, pertama, 
tahap perumusan atau formulasi strategi, meliputi pengembangan visi dan misi 
jangka panjang, pengidentifikasian peluang ancaman dari luar serta kekuatan dan 
kelemahan organisasi, pengembangan strategi dan pemilihan strategi yang sesuai 
untuk organisasi; kedua, tahapanan penerapan strategi yakni meliputi penentuan 
sasaran operasional berjangka waktu lebih pendek misalnyna tahunan, kebijakan 
organisasi, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumberdaya agar strategi 
yang dipilih dapat diimplementasikan; ketiga, tahap evaluasi strategi yang 
mengatur kinerja yang dihasilkan dari penerapan strategi dan mengambil langkah-
langkah yag diperlukan.  

Menurut Wheelen dan Hunger (2010), manajemen strategik adalah 
serangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam 
jangka panjang. Proses manajemen strategik tersebut terdiri atas empat elemen 
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