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Abstrak 

 

 
I Ketut Indra Satya Dharma Putra, SE 

Pengembangan Usaha kecil dan 

menengah serta koperasi didalam 
keikut sertaan dalam program 
percepatan perekonomian nasional 
harus didasari pada upaya yang keras 
dan terus menerus dalam menjadikan 
UMKMK sebagai usaha yang tangguh. 
Oleh karena itu produk yang 
diusahakan UMKMK sekurang-
kurangnya mempunyai keunggulan 
kompetitif. 

 Pendekatan klaster bisnis merupakan salah satu upaya pengembangan usaha 
UMKMK secara sistemik, sehingga UMKMK yang ada didalamnya mempunyai 
peluang untuk menjadi usaha yang handal dan kompetitif. Strategi 
pengembangan UMKMK harus atas dasar kekuatan dan tantangannya, oleh 
karena itu harus ditopang secara kuat terutama oleh adanya akses ke sumber 
dana, pasar, sumber bahan baku, teknologi dan informasi serta manajemen.  

 

Analisa UMKMK 

 
 Masalah ekonomi biaya tinggi hanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik, 

apabila keberadaan pemerintah yang bersih dan jujur dan bertanggung jawab 

(Good Governance) diupayakan secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan. 

Apabila ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak secara 



langsung terhadap penurunan ekonomi biaya tinggi, baik yang terjadi di 

pemerintahan maupun yang dilakukan oleh para pengusaha, termasuk pengusaha 

dengan skala kecil dan menengah. Paling tidak biaya untuk perijinan, restribusi 

dan pajak serta sejenisnya dapat mengurangi beban mereka. 

 

Kemudian masalah masih tingginya pengangguran, dapat dikurangi secara nyata 

apabila kemudahan bagi pengembangan UMKMK nyata-nyata terlaksana dengan 

baik. Semakin banyak jumlah UMKMK serta semakin berkualitas dan 

berkembangnya UMKMK, maka akan berpeluang untuk menyerap lebih banyak 

tenaga kerja. 

 

Dengan beragam spesifikasinya, terutama modalnya yang kecil sampai tidak 

terlalu besar, dapat merubah produk dalam waktu yang tidak terlalu lama dan 

manajemen yang relative sederhana serta jumlahnya yang tersebar di seluruh 

wilayah nusantara, menyebabkan UMKMK memiliki daya tahan yang cukup baik 

terhadap berbagai gejolak ekonomi. 

 

Berbagai permasalahan yang terdapat pada kebanyakan UMKMK, dapat 

menghambat UMKMK untuk dapat berkembang dengan baik, terutama dalam 

mengoptimalisasikan peluang yang ada. Kondisi tersebut memberikan isyarat 

bahwa UMKMK sepantasnya diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. 

Sehubungan dengan permasalahan tersebut yang dialami secara umum dapat 

dipilah-pilah sebagai berikut : 

 

1. Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan 

2. Kualitas sumber daya manusia 

3. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha 

4. Kesulitan dalam pemasaran dan akses pasar 

5. Persaingan usaha yang ketat 

6. Kesulitan bahan baku 

7. Kurang teknis produksi dan keahlian 

8. Keterampilan manajerial kurang 

9. Kurang pengetahuan manajemen keuangan 

10. Iklim usaha yang kurang kondusif (Perijinan, aturan/perundangan) 

11. Implikasi otonomi daerah 

12. Implikasi perdagangan bebas 

13. Sifat produk dengan ketahanan pendek 

14. Terbatasnya akses informasi 



 

Dari berbagai permasalahan tersebut diatas, sudah semestinya pemerintah 

dapat memberikan suatu cara penanggulangannya, sehingga nantinya dapat 

memberikan solusi bagi pengembangan UMKMK tersebut. Pemerintah didalam 

menanggulangi permasalahan tersebut diatas dapat melakukan beberapa upaya 

membentuk atau mengeluarkan beberapa fasilitas sebagai berikut : 

1. Fasilitas Permodalan 

2. Fasilitas perluasan pemasaran 

3. Fasilitas jasa informasi 

4. Fasilitas pengembangan desain produk, organisasi dan manajemen 

5. Fasilitas penyusunan proposal dan pengembangan usaha 

6. Fasilitas pengembangan teknologi 

 

Strategi Pengembangan dengan beberapa langkah yang dapat ditempuh 

 

 Strategi yang diterapkan dalam upaya pengembangan UMKMK di masa depan 

terlebih dalam menghadapi pasar bebas dan global serta didalam peran sertanya 

untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional, sebaiknya 

memperhatikan kekuatan dan tantangan yang ada, serta mengacu pada beberapa 

hal sebagai berikut : 

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan lingkungan yang 

mampu mendorong pengembangan UMKMK secara sistemik, madiri dan 

berkelanjutan serta mengusahakan ketentraman dan keamanan. 

Penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan dalam hal pajak, 

restribusi, harus menjadi skala prioritas didalam keberpihakan kepada 

sector UMKMK. 

2. Mempermudah akses pada bahan baku, teknologi dan informasi. 

3. Bantuan permodalan ; Pemerintah harus membuat fasilitas permodalan 

dengan membuat skema permodalan atau skema kredit khusus dengan 

syarat-syarat yang seharusnya tidak memberatkan pelaku UMKMK, untuk 

membantu peningkatan permodalannya baik melalui jasa financial formal 

atau Bank, sector jasa finasial informal seperti leasing, modal ventura 

atau Lembaga Keuangan Mikro. 

4. Menciptakan system penjaminan kredit (Financial Guarantee System) 

yang terutama disponsori oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 

Daerah. 

5. Perlindungan usaha; untuk jenis-jenis tertentu, terutama jenis usaha 



tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah atau pada 

sector mikro dan kecil, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, 

baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang tetap 

bermuara kepada saling menguntungkan (win-win solution). 

6. Pengembangan kemitraan; perlu dikembangan sehingga akan dapat 

membantu pengembangan UMKMK didalam menjalankan usahanya. 

Bermitra dengan perusahaan yang besar dan telah maju akan 

mempercepat pertumbuhan UMKMK itu sendiri. 

7. Pelatihan; Pemerintah sangat perlu bekerjasama dengan lembaga-lembaga 

yang memiliki kemampuan didalam hal ini, tentunya dengan kerjasama ini 

dapat diberikan pelatihan baik dalam aspek kewirausahaan, manajeman, 

administrasi dan pengetahuan serta ketrampilan dalam pengembangan 

usahanya. Selain itu, juga perlu diberikan kesempatan untuk menerapkan 

hasil pelatihan tersebut dilapangan untuk menerapkan teori yang telah 

diperoleh. 

8. Membentuk lembaga khusus; Pemerintah sangat perlu membangun suatu 

lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua 

kegiatan yang berkaitan dengan upaya menumbuh kembangkan UMKMK 

dan juga berfungsi sebagai lembaga yang dapat memberikan solusi dalam 

rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang 

dihadapi UMKMK. 

9. Memantapkan asosiasi; pemerintah harus berperan aktif didalam 

memantau dan ikut berperan serta secara terus menerus untuk 

memperkuat asosiasi, sehingga asosiasi ini dapat berperan serta 

mengembangkan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan dalam 

pengembangan usaha. 

10. Mengembangkan promosi; Pemerintah harus menemukan cara yang paling 

efisien dan effective didalam mencari peluang-peluang pasar melalui 

promosi produk yang dihasilkan UMKMK. Pemerintah dapat juga 

membentuk satu lembaga yang membidangi masalah pemasaran dan 

promosi, misalnya dengan membentuk Trading Board & Data Center 

(Indonesian Trading House) yang dapat menampung semua produk 

unggulan seluruh nusantara, sehingga dapat secara mudah informasi 

keberadaan produk unggulan tersebut diketahui oleh pasar. 

 

 

 



Peran Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Dalam Pengembangan UMKMK 

 

 
Peran pemerintah didalam menumbuh kembangankan UMKMK adalah telah 

ditetapkannya Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2008 tentang Pembentukan 

Lembaga Penjaminan Kredit Daerah dan telah diperkuat dengan diterbitkannya 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan 

Penjaminan dan Penjaminan Ulang, telah memberikan nuansa baru didalam peran 

serta pemerintah baik pusat maupun daerah didalam memberikan fasilitas yang 

dapat dipergunakan oleh UMKMK didalam upayanya untuk berkembang. 

 
Fungsi Lembaga Penjaminan Kredit Daerah 

 

 Memfasilitasi akses kredit UMKMK yang dinilai “Feasible” (memiliki prospek 

usaha yang baik sesuai penilaian bank) tetapi tidak “Bankable” (menghadapi 

masalah agunan yang tidak memenuhi persyaratan) 

 

Prinsip Penjaminan Kredit  

 

 1. Pelengkap dari suatu system perbankan 

2. Penjaminan hanya dilakukan apabila usaha dinilai layak 

3. Penjaminan kredit merupakan pelengkap atau pengganti agunan 

 

Manfaat Penjaminan Kredit 

 

 1. Bagi UMKMK dan Pemerintah; 

 Memberikan kemudahan akses kredit kepada UMKMK 

 Meningkatkan produktifitas UMKMK, sehingga lebih banyak 

menyerap tenaga kerja dan pada akhirnya berdampak positif pada 

stabilitas ekonomi, peningkatan pendapatan dan tabungan 

pemerintah melalui pajak. 

 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi pemanfaatan 

dana APBD. 

 

2. Bagi Bank; 

 Peluang meningkatkan keuntungan sekaligus menurunkan resiko 

(bobot resiko kredit yang dijamin LPKD) 



 Meningkatkan kapasitas pemberian kredit serta keuntungan yang 

diperoleh tanpa harus menambah modal. 

 Menjamin bank mendapatkan pelunasan lebih cepat dibandingkan 

jika harus melikuidasi agunan. 

 

3. Bagi Lembaga Penjamin; 

 Peran agent of development dapat dilaksanakan dengan baik. 

 Resiko kerugian ditanggung bersama dengan Pemerintah Daerah. 

 Mendukung pelaksanaan pengembangan UMKMK dio daerah 

 

 

Keberadaan PT. Jamkrida Bali Mandara 

 

 Legalitas perijinan yang dimiliki perusahaan adalah sebagai berikut : 

 

1. Peraturan Daerah Bali Nomor: 2 tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas 

Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (PT. Jamkrida Bali Mandara). 

2. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jamkrida Bali Mandara Nomor: 27 

tertanggal 21 November 2010. 

3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor : AHU – 59685.AH.01.01 Tahun 2010, tanggal 22 Desember 2010 

tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. 

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-720/KM.10/2010, tertanggal 

30 Desember 2010 tentang Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Penjaminan 

Kredit kepada PT. Jamkrida Bali Mandara. 

 

Visi Perusahaan adalah : 

 

“Menjadi Perusahaan Penjaminan yang sehat, kompetitif, terpercaya dan 

berkembang dalam penguatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 

menuju terciptanya struktur perekonomian Daerah Bali yang seimbang dan 

mantap” 

 

Misi Perusahaan adalah : 

 

Dalam usaha mencapai visi perusahaan kedepan, perusahaan mempunyai misi 

sebagai berikut : 

1. Melakukan kegiatan usaha penjaminan kredit dan bantuan konsultasi 



manajemen bagi penguatan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi agar 

menjadi pelaku ekonomi yang tangguh. 

2. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan sehingga mampu 

berkembang sekaligus memperoleh keuntungan guna memberikan pelayanan 

kepada UMKMK, mitra bisnis serta kemanfaatan bagi perusahaan dan pemilik 

perusahaan (share holders). 

3. Proaktif terhadap segala bentuk perubahan dan tetap memperhatikan 

kepentingan terkait (Stake Holder). 
 

 

Maksud dan Tujuan : 

 

Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2010 Pemerintah Daerah Bali menetapkan 

maksud dan tujuan pendirian PT. Jamkrida Bali Mandara adalah turut serta 

melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah Daerah Bali 

dibidang ekonomi dan pembangunan, dengan melaksanakan kegiatan penjaminan 

kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. 

 

Kegiatan Perusahaan : 

 

Untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan tersebut diatas, PT. Jamkrida 

Bali Mandara melakukan kegiatan usahanya sebagai berikut : 

1. Melakukan penjaminan baik tunai maupun non tunai oleh bank atau badan 

usaha lain kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. 

2. Melakukan penjaminan pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, 

pembiayaan konsumen yang diberikan oleh lembaga pembiayaan kepada 

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. 

3. Melakukan penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan 

oleh Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. 

4. Melakukan penjaminan atas transaksi kontrak kerja barang dan atau jasa 

yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil Mengengah dan Koperasi. 

5. Memberikan jasa konsultasi dan managemen. 

6. Usaha-usahan lain yang ditetapkan oleh Bapepam dan Lembaga Keuangan 

 

 

 

 

 



Kondisi PT. Jamkrida Bali Mandara 

 

 Kegiatan penjaminan telah dilaksanakan mulai bulan Februari 2011. 

Perkembangan penjaminan yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan 

Desember 2013 adalah sebesar Rp. 886 miliar. Realisasi perkembangan 

penjaminan dapat dilihat pada table berikut :  

 

1 NON 

PODUKTIF

Multiguna 644,811,950,000        

7,029                       

2 PRODUKTIF

Perdagangan 119,131,727,400        13.44% 1080

Linkage BPR 62,500,000,000           7.05% 32

Peternakan 5,440,000,000             0.61% 36

Koperasi 50,050,000,000           5.65% 112

LPD 2,095,000,000             0.24% 44

Pertanian 1,082,000,000             0.12% 11

Jasa 40,000,000                   0.00% 1

Kontraktor 800,000,000                0.09% 1

Perikanan 130,000,000                0.01% 3

Transportasi 125,000,000                0.01% 1

3 NON CASH 

LOAN 

SURETY BOND 212                          

TOTAL 

PRODUKTIF
241,393,727,400        27.24% 1,533                       

TOTAL 

PRODUKTIF 

&NON 

PRODUKTIF

886,205,677,400        8,562                       

%  

PRODUKTIF 

(PLAFON)

27.24%

% NON 

PRODUKTIF 

(PLAFON)

72.76%

Terjamin 

LAPORAN REKAPITULASI PERKEMBANGAN PENJAMINAN KREDIT

PT. JAMKRIDA BALI MANDARA

2011 SD 2013

NOA Nasabah Bidang Usaha Penjaminan  Kredit
 % Penjaminan 

Kredit 

 
 

 

 



 

Kendala dan Tantangan PT. Jamkrida Bali Mandara (JBM) kedepan 

 

 Penyertaan saham yang telah dilakukan Pemprov dan Pemkab di PT. Jamkrida 

Bali Mandara adalah sebesar Rp. 52,975 Milyar. Dari besaran modal tersebut, 

ruang gerak JBM sebagai lembaga penjaminan kredit daerah sangatlah 

terbatas, hanya mampu melakukan penjaminan kredit sebesar Rp. 2,5 Triliyun 

(gearing ratio 50 kali dari modal), sedangkan kalau dilihat pertumbuhan kredit 

PT. BPD Bali sebagai bank milik pemerintah daerah sangatlah tidak mungkin 

untuk melakukan penjaminan keseluruhan kredit yang telah disalurkan dan yang 

akan disalurkan sesuai dengan target kerja PT. BPD Bali. 

 

Selain kendala tersebut diatas, beberapa kendala internal adalah masih perlu 

adanya pelatihan-pelatihan bagi SDM JBM sendiri, sehingga nantinya dapat 

melakukan kegiatan yang lebih maksimal didalam melakukan penjaminan kredit. 

 

Tantangan bagi JBM  

 

 Sebagai perusahaan penjaminan kredit daerah Bali, yang salah satu tugasnya 

adalah ikut berperan serta didalam pengembangan perekonomian daerah, maka 

JBM memandang perlu adanya campur tangan dan peran serta Pemerintah Pusat 

didalam keikutsertaannya dalam pengembangan perusahaan penjaminan kredit 

daerah di Indonesia. Peran serta ini diharapkan dapat berjalan secara terus 

menerus dalam bentuk program yang berkesinambungan, sehingga keberpihakan 

terhadap UMKMK dapat dilihat pertumbuhannya. Adapun beberapa harapan 

peran serta pemerintah dalam pengembangan lembaga penjaminan kredit 

daerah di Indonesia dan di Bali pada khususnya antara lain sebagai berikut : 

1. Peran pemerintah dalam program jangka pendek; 

 Mempercepat terbentuknya Asosiasi Lembaga Penjaminan Kredit 

Daerah yang nantinya dapat sebagai media saling tukar informasi. 

 Mengkordinir Lembaga Keuangan Bank baik BUMN maupun Swasta 

Nasional yang berkantor pusat di Jakarta dan memiliki cabang di 

daerah Bali agar dapat melakukan MoU dan Perjanjian Kerjasama 

penjaminan dengan JBM. 

 Memberikan pelatihan-pelatihan teknis kepada SDM JBM sehingga 

mampu melakukan kegiatan penjaminan secara maksimal. 

 

2. Peran pemerintah dalam program jangka menengah; 



 Melakukan pendataan dan survey jumlah serta bergerak pada 

sector apa saja UMKMK yang ada di Bali khususnya. 

 Melakukan koordinasi dengan Kementrian teknis yang melakukan 

pembinaan UMKMK untuk melakukan koordinasi dengan Pembina 

teknis didaerah terhadap pembinaan UMKMK, sehingga pembinaan 

dapat dilakukan secara terus menerus. 

 

3. Peran Pemerintah terhadap JBM; 

 Dapat memberikan Dana Pendamping kepada JBM khususnya untuk 

penjaminan UMKMK di daerah Bali. Dana pendamping ini akan 

menambah gearing ratio JBM sehingga dapat memberikan 

penjaminan yang lebih banyak. 

 Memberikan Dana Pendamping kepada JBM untuk melakukan 

penjaminan khususnya terhadap kredit program seperti; KUR, 

sehingga peran serta JBM dalam program penjaminan kredit 

program dapat terlaksana. 

 

Semoga beberapa usulan tersebut diatas dapat bermanfaat sebagai bahan 

masukan untuk pengembangan UMKMK. 
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