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BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Koperasi KISEL

KISELmerupakan lembaga bisnis yang cukup besar dan luas jaringannya

di Indonesia. Lembaga KISEL penyedia jasa Distribition Channel (Penjualan dan

Distribusi),General Service (Layanan Umum), dan Telco Infrastructure (Layanan

Infrastruktur Telekomunikasi). Diluar yang namanya koperasi, KISELbanyak

mendukung kegiatan Telkomsel baik dibidang penyedia SDM (Dokumentasi

KISEL:2014).

MelaluiAmalagamasi, Ekspansi dan Transformasi yang dilakukan telah

memperkokoh bisnis KIEL dalam skala yang lebih besar dan tumbuh dengan dua

“wajah” Organisasi (Koperasi dan Korporasi) yang tidak dipisahkan, sehingga

KISEL lebih lincah dalam melayani anggotanya.

KISEL sebagaiDistribition Channel (Penjualan dan Distribusi) yaitu untuk

menyalurkan produknya dari pusat sampai ke pelosok. KISEL sebagai Telco

Infrastructure (Layanan Infrastruktur Telekomunikasi) medium operator telco

untuk menyelesaikan bagian dari bisnis di infrastrukturnya. KISEL sebagai

General Service (Layanan Umum) yaitu medium bagi pelaku usaha terkait dengan

kebutuhan layanan umum.

KISEL didirikan tanggal 23 Oktober 1996 dan hingga saat ini memiliki

sembilan kantor wilayah yang tesebar diberbagai Wilayah Indonesia. Sejak

pendiriannya tahun 1996 hingga tahun 2000 bidang yang saat itu dibutuhkan

antara lain pemenuhan kebutuhan SDM penunjang, pekerjaan – pekerjaan yang
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terkait dengan tagihan (invoice), dan beberapa dukungan kebutuhan yang sifatnya

lokal. Mulai saat itu terbangunlah embrio di semua wilayah operasi Telkomsel

(Dokumentasi KISEL:2014).

Di samping external driver yang bersumber dari stakeholder/customer,

secara internal para Pengurus melakukan berbagai pemikiran pengembangan

usaha.

Padaperiode 2000-2010, perkembangan dan kecepatan pertumbuhan

customer Telkomsel telah mengkondisikan KISEL untuk melakukan penambahan

lingkup usaha. Antara tahun 2010-2012 dilakukan transformasi untuk

mengembangkan KISEL sebagai lembaga bisnis yang modern, melalui berbagai

inisiatif. Semangat yang diluncurkan adalah memperkokoh pondasi dan

percepatan pengembangan bisnis, peningkatan profesionalisme, pengintegrasian

dan pengontrolan proses bisnis.

Pondasi ini memudahkan KISEL sebagai lembaga koperasi untuk lebih

lincah dalam melayani anggotanya(meningkatkankesejahteraan)danbergerak

melayani pasar (ekspansi pasar).Sejalan dengan perkembangan industri

telekomunikasi dan lingkungan

industriini,KISELterusdikembangkanuntukmenjadipendukungyang handal bagi

tumbuh dan berkembangnya industri telekomunikasi di Indonesia. Di Pekanbaru

KISEL beralamat Jl. Arifin Ahmad No. 108 D - E dengan nomor Telpon. 0761-

588246 / 588251 / 588249 ini merupakan kantor wilayah KISEL Sumbagteng.
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B. Visi dan Misi

1. Visi

Menciptakan model koperasi terbaik di Indonesia dengan daya saing berkelas

dunia.Nilai inti :

a. Integritas– amanah, transparan, dan bertanggung jawab.

b. Sinergi – komunikasi, teamwork, adil, sukses bersama

c. Kompetensi – berorientasi nilai tambah untuk Pelanggan

d. Berpikir Terbuka – demi kemajuan yang berkesinambungan

2. Misi

a. Menjadi role model mitra strategis dalam distribusi Produk

Telekomunikasi.

b. Menjadi yang terdepan dalam penyediaan jasa pendukung industri

telekomunikasi pada khususnya, serta industri-industri terpilih lainnya di

Indonesia.

c. Menjadi badan usaha yang sehat dan bertumbuh.

d. Menciptakan kesinambungan kesejahteraan bagi para anggota melalui

sinergi berlandaskan saling berbagi dan sukses bersama.

e. Menjadi role model dalam hal perkoperasian di

Indonesia(www.kiselindonesia.com)
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C. Logo KISEL

Logo merupakan salah satu identitas organisasi yang menunjukan arti

ataupun tujuan organisasi tersebut. Organisasi KISEL juga memiliki logo

tersebut, berikut merupakan gambar logo KISEL :

Gambar 2

Logo Kisel

Sumber : www.KISELindonesia.com

D. Susunan Pengurus

Tabel 1

Susunan Pengurus

Badan Pengawas KISEL

Ketua Badan Pengawas Agus Budiyanta

Anggota Badan Pengawas Rudy Hendarto

Anggota Badan Pengawas Achmad Riza

Anggota Badan Pengawas -

Badan Pengurus KISEL

Ketua Pengurus Ari Besar Pribumi

Wakil Ketua I Teddy Indira Permana
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Wakil Ketua II CVS. Irwan

Bendahara R. Dida Sudrajat B

Sekretaris Irwan Widiharto

Sumber: www.kiselindonesia.com

E. Mitra KISEL

Hampir 99,7% bisnisKISELdicurahkanuntukmemenuhikebutuhan PT

TelkomselsebagaiindukdariKISEL. MulaidariBisnis Sales yang ditahun 2011

memberikankontribusi Revenue hampir 73,33% diikutibisnis General Service

Commerce 12%, TIS 10%, disusul BPO Logistic Management 2% dan Service

Participant danAnak Perusahaan masing-masing 1%.

Tahun2011dijadikanKISELsebagaitahunekspansibisnisnyayangtujuanu

ntukmeningkatkandayasaingdanvolumebisnisKISEL.Denganberbekalpengalam

anmelayaniTelkomselselama15tahun,KISELmencobamengembangkansayapbis

nisnyasejalandenganperkembanganindustri

telekomunikasidanlingkunganindustri

inidenganmenjadipenopangyanghandalbagitumbuhdanberkembangnyaindustri

telekomunikasidiIndonesia.

Tercatatdi tahun 2011,

KISELmendapatkankepercayaanuntukmelayanibisnisdaribeberapamitra non

Telkomseldengan total nilaibisnisdarimitra non Telkomselselamatahun 2011

sebesar Rp7,79 Milyaratau 0,3% dari total nilaibisnisseluruhmitra , antara lain :
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1. PT IndonusaTelemedia (Telkom Vision) untukkerjasamabidang sales Pay

TVyang memberikankontribusinilaibisnissebesar Rp3,6 milyaratau 46,19%

terhadapseluruhnilaibisnisKISELdarimitra non Telkomsel.

2. PT DayaMitra Telekomunikasi untukkerjasamabidang Maintenance Rutin

yang memberikankontribusinilaibisnissebesarmencapai Rp2,25 milyaratau

28,87% terhadapseluruhnilaibisnisKISELdarimitra non Telkomsel.

3. PT Bank Mega, Tbkuntukkerjasamabidang Survey CalonPemegang Visa

yang memberikankontribusinilaibisnissebesar Rp1,13 Milyaratau 14,49%

terhadapseluruhnilaibisnisKISELdarimitra non Telkomsel.

4. PTSurveyor Indonesia Cabang Surabaya untukkerjasama Survey

IntegritasPelayanan Publik yang memberikan kontribusi sebesar Rp 0,67

Milyar terhadap seluruh bisnis KISEL atau 8,57% terhadap bisnis General

Service KISEL.

5. PT. Pos Indonesia Divisi Regional JatimuntukkerjasamabidangPengadaan

IT yang memberkankontribusinilaibisnissebesar Rp0,08 milyaratau 1,01%

terhadapseluruhnilaibisnisKISELdarimitra non Telkomsel.

6. BNI Cabang Renon Denpasar untuk kerja sama bidang Distribusi Rekening

Koran yang mamberikan kontribusi nilai bisnis sebesar Rp 0,07 Milyar atau

0,88% terhadap seluruh nilai bisnis KISEL dari mitra non Telkomsel.

F. Layanan KISEL

KISEL memiliki layanan bagi anggotanya yaitu berbentuk koperasi

disebut dengan Member. Sesuai dengan yang tercantum dalam AD/ART



40

KISEL bahwa setiap anggota berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya

dalam bentuk Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sebagai berikut :

Simpanan Pokok adalah Simpanan awal Anggota yang tidak dapat

ditarik kembali oleh Anggota selama yang bersangkutan masih bersatus

anggota. Besar simpanan pokok yang ditetapkan adalah Rp 1.500.000,- (satu

juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dapat diangsur 3 (tiga) kali

selama 3 (bulan) bulan berturut-turut dari awal kepesertaan melalui payroll

gaji.

Simpanan Wajib adalah Simpanan yang harus dibayar setiap bulan

sejak menjadi Anggota dan tidak dapat ditarik selama yang bersangkutan masih

berstatus anggota. Besar simpanan Wajib yang ditetapkan adalah Rp 100.000,-

(seratus ribu rupiah) setiap bulan dibayarkan selama menjadi anggota melalui

Payroll gaji.

Mentaati ketentuan AD/ART yang berlaku di KISEL.Memelihara

kebersamaan, nama baik dan keutuhan KISEL berdasar atas asas

kekeluargaan.Hak dan Keuntungan yang akan diperoleh anggota KISEL adalah

:

1. Mendapatkan SHU

2. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk perbaikan dan kemajuaan

KISEL.

3. Mendapatkan pelayanan yang sama dalam memanfaatkan layanan KISEL.

KISEL memberikan layanan kepada anggotanya melalui divisi member

services, layanan yang diberikan antara lain :
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1. Layanan KISEL Sejahtera, layanan ini meliputi Saving & Loan :

a. Simpanan (Saving) selain simpanan pokok dan wajib kami memiliki

program simpanan khusus yang mendapatkan bagi hasil langsung setiap

bulannya dengan margin yang bersaing.

b. Pinjaman (Loan) layanan pinjaman ada beberapa jenis yaitu Kredit Multi

Guna (KMG), pinjaman dana lunak, angsuran dibayarkan melalui

potongan gaji setiap bulannya margin dan biaya rendah dengan proses

mudah, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Mobil

(KPM) berkerjsama dengan bank terkemuka dan mendapatkan

rekomendasi khusus, margin dan biaya rendah bebas menentukan jangka

waktu pinjaman.

2. Layanan KISEL Sentosa, layanan ini meliputi Toko Online, Family

Services, Perjalanan Iman & perjalanan indah.Layanan ini merupakan

inovasi baru yang kami kembangkan untuk anggota.


