
1 
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendampingan adalah suatu proses pembangunan kelompok masyarakat yang 

dilakukan secara transformasi, partisipatif, sistematis dan terus menerus melalui 

pengorganisasian dan peningkatan kemampuan sumber daya masyarakat agar mereka 

mampu menyatakan persoalan-persoalan dirinya sendiri dalam rangka merubah 

kondisi eksploitasi dan menindas yang mereka alami. Pencapaian umum dari 

pendampingan adalah terbangunnya kelompok masyarakat yang mandiri dan sebagai 

tempat berhimpun masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya (Elfindri, 2008 

: 273). 

Pendampingan yang dimaksud adalah pendampingan konsultan yang ada di 

Pusat Layanan Usaha Terpadu – Koperasi usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-

KUMKM) Kota Kendari. PLUT-KUMKM merupakan lembaga yang menyediakan 

jasa-jasa non finansial yang menyeluruh dan terintegrasi bagi Koperasi dan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kinerja produksi, kinerja 

pemasaran, akses ke pembiayaan, pengembangan sumber daya manusia melalui 

peningkatan kapasitas kewirausahaan, teknis dan managerial, serta kinerja 

kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing.  
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Konsultan adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu dan 

memberi opini dari suatu sudut pandang, yang opininya dibayarkan sebagai dua 

biaya. Opini atau saran dibuat secara ekslusif untuk klien dan dapat berupa 

rangkuman, analisa, rekomendasi dan implementasi (Ray, 2006). 

Konsultan yang dimaksud dalam hal ini adalah Konsultan yang ada di Pusat 

Layanan Usaha Terpadu – Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-

KUMKM). Konsultan yang ada di PLUT-KUMKM terdiri dari lima konsultan yaitu, 

konsultan kelembagaan, konsultan sumber daya manusia, konsultan produksi, 

konsultan pembiayaan dan konsultan pemasaran. 

 Pendampingan yang dilakukan oleh para konsultan meliputi, pelatihan, 

sosialisasi dan kunjungan. Teknis melakukan sebuah pelatihan para konsultan 

biasanya mengundang pemateri dari luar yang sesuai dengan tema pelatihan dalam 

bidang Pemasaran, SDM, Pembiayaan, Produksi dan Kelembagaan. Selain dari 

pemateri luar, para lima konsultan sendiri melakukan pelatihan yang langsung 

dipimpin oleh setiap konsultan dan pelatihan ini juga dapat disampaikan oleh 

pemateri dari peserta UMKM yang sudah ahli dalam bidangnya.  

Fungsi pendampingan dari konsultan PLUT kepada UMKM untuk menjawab 

kebutuhan akan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi peran pemberdayaan UMKM 

(Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang dilaksanakan PLUT-KUMKM (Pusat 

Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di seluruh 

Indonesia. (Hadi, 2020) 
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Melihat kondisi persaingan di berbagai sektor usaha yang ditandai dengan 

meningkatnya jumlah unit usaha yang mendorong adanya persaingan bisnis yang 

semakin ketat dan rumit, sehingga membuat UMKM berada pada posisi yang mudah 

diserang. 

Dengan adanya konsultan PLUT KUMKM para UMKM dapat dibantu 

menyusun strategi yang bertujuan untuk menggapai visi, misi dan tujuan organisasi 

yang harus melihat pada prinsip-prinsip agama, agar tujuan dari sebuah organisasi 

atau sebuah usaha tidak hanya demi menggapai orientasi materi tetapi juga demi 

menggapai ridha Allah swt; pada setiap prosesnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik ingin melihat Strategi 

Pendampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) terhadap Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, 

pembiayaan, dan pemasaran agar dapat membantu proses pengembangan para 

UMKM dan bagaimana hasil dari pendampingan yang dilakukan PLUT. Dan jika 

dilihat dari sisi akademiknya, penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan. Karena 

merupakan lembaga Negara yang berorientasi pada pendampingan UMKM yang bisa 

dijadikan materi perkuliahan, dan juga pengukur dalam hal pelaksanaan salah satu 

program pemerintah tentang UMKM. Maka dari itu penulis tertarik untuk menulis 

judul “Strategi Pendampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) 

Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sulawesi Tenggara’’. 
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1.2 Fokus Penelitian 

 Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu membahas strategi 

pendampingan yang diterapkan PLUT terhadap UMKM  dari aspek kelembagaan, 

sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, dan pemasaran. Serta hasil yang 

diperoleh UMKM dari penerapan strategi pendampingan PLUT. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa strategi pendampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu  

  (PLUT) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sulawesi  

  Tenggara ? 

2. Bagaimana hasil pendampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)   

  terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sulawesi  

  Tenggara ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui strategi pendampingan Pusat Layanan Usaha 

Terpadu (PLUT) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di 

Sulawesi Tenggara 
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2. Untuk mengetahui hasil dari pendampingan Pusat Layanan Usaha 

Terpadu (PLUT) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di 

Sulawesi Tenggara 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat : 

1. Bagi PLUT 

Penelitian ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi PLUT  

dalam proses pengembangan UMKM di Sulawesi Tenggara yang lebih 

baik lagi. Seperti, PLUT bisa lebih berperan aktif lagi dalam melakukan 

pendampingan UMKM agar setiap permasalahan yang dihadapi UMKM 

bisa teratasi secara cepat dan tepat. 

2.  Bagi Penulis 

Penelitian ini menambah pengetahuan dan juga diharapkan dapat  

menjadi sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan teori yang ada 

kaitannya dengan masalah pengembangan usaha. Seperti, peneliti dapat 

menerapkan ilmu-ilmu pengembangan usaha yang telah diterapkan 

PLUT terhadap UMKM agar produk yang dimiliki kelak bisa lebih baik 

lagi. 
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3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini dapat menambah referensi kepustakaan yang berkaitan 

dengan PLUT-KUMKM dan strategi pendampingan UMKM. Seperti, 

IAIN Kendari dapat menggunakan skripsi ini sebagai bahan 

pembelajaran pada mata kuliah yang membahas tentang pengembangan 

usaha/bisnis. 

1.6 Definisi Operasional 

 Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman 

dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah judul skripsi. Sesuai 

dengan judul penelitian yaitu ‘’Strategi Pendampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu 

(PLUT) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sulawesi Tenggara’’, 

maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu : 

1.  Strategi 

 Strategi adalah rencana jangka panjang, diikuti tindakan yang  

  ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. 

2. Pendampingan 

Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan yang  

diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan 

dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam 

proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat 

diwujudkan. 
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3. PLUT-KUMKM 

PLUT-KUMKM adalah Program Kementerian Koperasi dan UMKM  

yang menyediakan jasa-jasa non-finansial secara menyeluruh dan 

terintegrasi bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam 

upaya meningk  atkan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses 

pembiayaan, pengembangan sumber daya manusia (SDM). 

4. UMKM 

UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro kecil menengah yang 

merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan 

maupun badan usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 


