
Strategi	dan	Kebijakan	Pengembangan	UMKM	

 

Pa
ge
1	

	

STRATEGI DAN KEBIJAKAN 
PENGEMBANGAN UMKM 

 

 

 

 

Rio F. Wilantara 

Rully Indrawan  

 

 

Editor: 

Rully Indrawsn 

 

 

Bandung 

2016 

 

 



Strategi	dan	Kebijakan	Pengembangan	UMKM	

 

Pa
ge
2	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbang tinggilah garudaku. 
Kepakan sayapmu terus menerus,  

hanya dengan itu sayapmu akan bertambah besar dan kuat.  
Waktumu cukup cukup leluasa untuk mengarungi 

birunya angkasa dan putihnya awan.  
Semakin tinggi terbangmu, akan semakin tajam 

penglihatanmu,dan semakin bijaksana melihat humi. 
Yakinlah suatu saat bulumu akan menjadi emas. 
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PENGANTAR 

Peran sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di berbagai negara sudah tidak 
bisa diragukan lagi, apalagi di negara dunia ketiga. Namun pada banyak kasus, 
sering sekali sektor ini tidak mendapat perhatian yang layak, sehingga 
keberadaannya sering menjadi keprihatinan banyak pihak, terutama dari para 
akademisi dan pemerhati yang memiliki keperdulian terhadap daya hidup  kelompok 
UMKM. Sikap mendua negara terhadap keberadaan sektor ini, terlihat pada berbagai 
kebijakan yang dikeluarkan yang bias sektor usaha dengan skala besar. Seolah-olah 
pihak otoritas tidak pernah belajar dari kegagalan kebijakan trickle down effect, yang 
sudah terbukti tidak berhasil membawa ekonomi nasional kepada kesejahteraan yang 
dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.  

Buku ini di susun atas dasar keprihatinan terhadap kebijakan yang selama ini 
digulirkan untuk memberi daya bagi UMKM sebagai pilar ekonomi nasional. Walau 
harus diakui, bahwa dalam format otonomi daerah, ada juga beberapa daerah yang 
sungguh-sungguh menjalankan kebijakan yang berfihak kepada pelaku usaha 
UMKM melalui beberapa kebijakan, baik pada aspek pembiyaaan, pemasaran, 
pengembangan kapasitas SDM, fasilitasi dan perbaikan infrastruktur publik, yang 
berkaitan langsung dengan usaha peningkatan daya saing UMKM. 

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang mendukung, sehingga buku ini terbit pada waktunya. Secara khusus, kami 
mengucapkan terima kasih kepada Sdr.Ir.Susilawati,MSi; yang telah melakukan 
pengyuntingan akhir pada beberapa bagian dari tulisan ini. Semoga pihak-pihak yang 
berjasa tersebut mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. 

Harapan kami semoga buku ini bermanfaat bagi para mahasiswa, pemerhati, 
dan pengambil kebijakan khususnya yang bersinggungan dengan UMKM. Seraya 
menunggu sapa, apresiasi, kritik dan saran perbaikan atas tulisan ini. 

Bandung, 3 Februari 2016 

Penulis 
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PENDAHULUAN 

 

Globalisasi ekonomi yang ditandai dengan liberalisasi ekonomi telah 

mendorong aktivitas bisnis yang bersifat multilateral dan disertai dengan 

terjadinya kesepakatan  perjanjian ekonomi lintas negara. Persaingan semakin 

terbuka dan menuntut  perkuatan sektor ekonomi, khususnya yang dikelola 

oleh masyarakat dalam berbagai skala. Dan ini membutuhkan langkah serta 

konsep yang jelas, dan tertuang secara sistematis dalam sebuah dokumen 

perencanaan pembangunan yang teruji, holistik, dan berkesinambungan. 

Perencanaan pembangunan yang dimaksud akan bermakna manakala 

kelompok masyarakat yang tergabung dalam Triple Helix, yakni akademisi, 

dunia usaha dan pemerintah; dilibatkan secara utuh. Sinergi ini diharapkan 

dapat menghasilkan kebijakan dan strategi yang holistik dan dapat 

menumbuhkan modal sosial, di tengah semakin berkurangnya sumberdaya 

alam yang tidak bisa diperbaharui, serta keterbatasan modal kapital yang 

dimiliki oleh bangsa Indonesia.  

Hasil pembangunan ekonomi oleh pemerintahan di masa lalu, telah 

menciptakan banyak kemajuan, namun patut diakui bahwa hasil 

pembangunan juga meninggalkan kesenjangan antar kelompok dalam 

masyarakat.Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDB (Gross Domestic 

Product) ternyata lebih condong memperkuat kelompok ekonomi menengah ke 

atas, namun kurang berdampak pada gerak sektor riil, khususnya untuk usaha 

rakyat. 
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Hal itu bisa dibuktikan dengan kehidupan ekonomi makro dalam 

sepuluh tahun terakhir ini mengalami pertumbuhanyang relatif baik, dan juga 

diamati oleh empirial evidance seperti kemacaten di jalan raya, meningkatnya 

penumpang angkutan udara, padatnya mall-mall dan tempat hiburan lainnya. 

Akan tetapi keadaan tersebut menyisakan berbagai persoalan, atara lain yang 

paling menonjol, adalahangka gini ratio meningkat tajam, yang 

mengisyaratkan tingkat kesenjangan mencapai kondisi terburuk sejak negara 

ini merdeka, maka wajar bila tanda-tanda pertumbuhan inklusif pun tidak 

terjadi. Artinya sektor mikro tidak ikut tumbuh sama baiknya dengan sektor 

makro. Paradoksal ekonomi tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi 

yang terjadi lebih banyak sebagai kontribusi sektor konsumsi, daripada sektor 

produksi. 

Mandegnya gerak sektor riil dalam negeri, menyebabkan impor menjadi 

satu-satunya solusi untuk memenuhi konsumsi masyarakat. Dan 

meningkatnya impor berdampak pada semakin mandegnya Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi buffer ekonomi nasional. Sektor 

yang mewadahi 99,99% pelaku ekonomi nasional ini, dan menyerap  97% 

tenaga kerja nasional; hampir tidak tersentuh kebijakan yang berarti. Padahal 

kontribusi kelompok ini, saat ekonomi terkena krisis sangat besar. 

UMKM di berbagai negara termasuk negara-negara ASEAN, telah benar-

benar menjadi pilar yang tangguh dalam pembangunan ekonomi nasionalnya. 

Di AS, juga di negara-negara industri maju lainnya yang tergabung dalam 

OECD seperti Jepang, Jerman, Perancis dan Kanada, UMKM merupakan 

motor penting dari pertumbuhan ekonomi dan progres teknologi (Thornburg, 

1993). 
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Kemandirian Ekonomi  

Reformasi mengisyaratkan berpindahnya bandul kekuasaan, termasuk di 

dalamnya ekonomi, kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan ajaran Trisakti 

yang menghendaki adanya kemandirian (berdikari) di bidang ekonomi. 

Nawacita yang menjadi program pokok presiden seyogyanya menjadi pijakan 

bagi kebijakan pembangunan secara merata sampai ke daerah-daerah; serta 

menjadi komitmen bersama para penyelenggara negara di bidang ekonomi. 

Bila ini bisa berjalan,  maka demokrasi ekonomi sebagaimana pesan pasal 33 

UUD NRI dapat segera bisa diwujudkan. 

Di tengah kenyataan liberalisasi ekonomi yang sulit dibendung, 

mengembangkan ekonomi kerakyatan bisa menjadi solusi sekaligus sebagai  

strategi mewujudkan kemandirian  ekonomi sebagaimana demokrasi ekonomi 

yang diidam-idamkan oleh para pendiri bangsa. 

Pada dasarnya koperasi, sebagai salah satu wujud ekonomi kerakyatan, 

tidak menempatkan liberalisasi ekonomi sebagai antistesis ideologis, malahan 

memposisikan kompatibel dalam struktur pasar yang terbuka dan bebas. 

Butinya di beberapa negara dengan ciri liberal nya sangat kuat, justru koperasi 

bisa tumbuh menjadi raksasa ekonomi, yang memiliki kontribusi kepada 

kesejahteraan masyarakat secara luas. 

Sangat sulit membayangkan saat Indonesia memasuki liberalisasi 

ekonomi, tanpa melibatkan koperasi. Pelaku UMKM yang harus berhadapan 

head to head dengan pengusaha dari negara lain, menghadapi masalah pada 

biaya modal, biaya infrastruktur dan biaya birokrasi  yang lebih mahal 

dibanding Malaysia, Singapura, Brunai, ataupun Thailand; yang menjadi 

pesaing utama di era MEA.  



Strategi	dan	Kebijakan	Pengembangan	UMKM	

 

Pa
ge
14

	

Saat ACFTA mulai dijalankan di tahun 2010, hanya dalam satu tahun 

saja, telah merontokan industri manufkatur lokal. Beberapa produk Indonesia 

kalah bersaing khususnya dengan produk Cina. Dengan demikian muncul 

kekhawatiran di era MEA ini -jangankan mampu menguasai pasar negara 

tetangga- mempertahankan  pasar domestik pun Indonesia akan mengalami 

kerepotan. Prinsip kolaborasi diantara pelaku usaha UMKM melalui koperasi, 

diharapkan dapat menciptakan skala ekonomi yang lebih baik, sehingga 

kendala itu secara relatif dapat diatasi. 

Koperasi bisa berperan sebagai kekuatan aggregative yang memperkuat 

posisi tawar produk nasional di pasar dometik maupun pasar luar. Jadi 

jelaslah bahwa pengabaian terhadap eksistensi koperasi dalam kebijakan 

ekonomi nasional merupakan tindakan yang keliru dan tidak sejalan dengan 

upaya penguatan daya saing dunia usaha nasional. Tentu koperasi yang 

mampu memainkan peran strategis itu adalah koperasi yang memiliki 

karakter ideologis yang kuat serta menegakkan manajemen yang unggul. 

Pembangunan di Daerah 

Saat ini banyak pembangunan yang justru  menyebabkan masyarakat 

setempat hanya menjadi penonton, malahan menjadi korban dari perubahan 

yang terjadi di wilayahnya. Hal ini sering disebabkan oleh tiga hal, yakni (a) 

masyarakat tidak menyadari pembangunan yang akan dijalankan sejak awal, 

(b) perubahan yang terjadi tidak bisa diikuti dengan potensi ekonomi yang 

dimiliki oleh masyarakat, (c) ketiadaan rencana pembangunan yang 

komprehensif yang melibatkan masyarakat sebagai bagian dari model 

perubahan yang terjadi.  

 Untuk mengajak masyarakat dalam perubahaan yang terjadi, ada 

baiknya dipersiapkan upaya mengoptimalkan peran serta kelembagaan 
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ekonomi masyarakat, dalam hal ini Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (KUMKM),  agar pelaku usaha daerah bisa ikut berkontribusi 

dalam memanfaatkan masuknya  arus investasike daerah. 

Guna mendukung ke arah itu penting maknanya, pemetaan potensi 

usaha daerah, yang memberi gambaran detil dalam penyusunan program 

pembangunan yang komprehensif. Pemetaan yang dimaksud memuat antara 

lain, potensi sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia dan 

kelembagaan serta spesifikasi kewilayahan yang mendukung lahirnya produk 

unggulan. Pemetaan tidak bersifat sektoral dan sesaat; namun seyogyanya 

holistik, lintas sektoral, spasial, dan berkesinambungan. Yang lebih penting, 

dokumen itu  digunakan saat merumuskan berbagai kebijakan yang diambil 

atas nama kesejahteraan rakyat. 

Kebijakan pengembangan potensi daerah melalui pengembangan 

UMKM, pada dasarnya adalah  pelibatan sebanyak mungkin masyarakat yang 

selaras  dengan paradigma baru pembangunan. Tugas penyelenggara negara 

memiliki tantangan yang tidak ringan dalam merumuskan, 

mengimplemtasikan, dan  mengevaluasi kebijakan di tengah kendala berupa 

belum efektifnya reformasi birorasi yang sudah berjalan beberapa tahun ini. 

Sistimatika 

Bab	 I	 	 Pendahuluan.	 Berisi	 tentang	 	 pokok-pokok	 pikiran	 yang	 dimuat	

dalam	 keseluruhan	 isi	 buku	 berkenaan	 dengan	 dasar-dasar	 pemikiran	 esensi	

pembangunan	UMKM	di	Indonesia,	beserta	panduan	sistimatika	tulisan	buku.	

Bab	 II	 UMKM:	 Raksasa	 yang	 tengah	 tidur.	 Berisi	 tentang	 peran	 dan	

kontribusi	 UMKM	 terhadap	 perekonomian	 Indonesia,	 kondisi	 daya	 saing	

menjelang	 MEA	 2015,	 serta	 permasalahan	 yang	 dihadapi.	 Diakhiri	 dengan	
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bagaimana	RPJM	2015-2019	menempatkan	UMKM	dalam	pembangunan	ekonomi	

Indonesia.	

BAB	 III	 Ekonomi	 Indonesia:	 Turbulensi	 Tinggi.	 Berisi	 tentang	 kondisi	

perekonomian	nasional,	baik	yang	ditegaskan	dalam	konstititusi.	Maupun	kinerja	

ekonomi	 sebagai	 dampak	 keikutsertaan	 dalam	 globalisasi	 ekonomi.	 Dimana	

turbulensi	ekonomi	berjalan	sangat	kuat	dalam	dinamika	praktisnya.	

Bab	 IV	Kajian	Teori:	Pembangunan	untuk	semua.	Berisi	tentang	teori	–

teori	 dan	 konsep	 yang	 memayungi	 kebijakan	 publik	 yang	 mendukung	

pelaksanaan	 pembangunan	 usaha	 rakyat	 (UMKM),	 yakni	 teori-teori	 tentang,	

Globalisasi	Ekonomi,	Pembangunan	dan	Kemiskinan,	Masyarakat	madani	sebagai	

Paradigma	 Baru	 Pembangunan,	 Kebijakan	 Publik:	 Analisis	 dan	 Lingkup,	 Peran	

Pemerintah	dalam	Paradigma	baru,	Usaha	Rakyat	Mandiri	untuk	Pembangunan.	

Bab	V	 	Pengembangan	UMKM.	Berisi	tentang	kebijakan alternatif dalam 

pengembangan UMKM, seperti pembiayaan usaha, reorentasi pendidikan 

ekonomi, peningkatan infrastruktur, peningkatan kapasitas UMKM, serta 

upaya pembangunan kepranataan untuk mendukung iklim usaha yang lebih 

kondusif, dan akselerasi percepatan reformasi birokrasi. Didukung oleh 

seperangkat strategi fokus atas dasar kebutuhan dan perkembangan terkini.	

Bab	VI	 	 	Koperasi	sebagai	Strategi.	Berisi	tentang	potensi	koperasi	dalam	

implementasi	 strategi	 aggregasi	 UMKM	 yang	 melibatkan	 seluruh	 aktivitas	

ekonomi	masyarakat	di	bidang	jasa,	pertanian,	dan	manufaktur.	Koperasi	sebagai	

strategi	pengembangan	UMKM	memiliki	teori,	potensi,	prospek,	kondisi	kekinian,	

termasuk	permasalahan	yang	dihadapi.		

Bab	 VII	 Kebijakan	 Mendukung	 Strategi	 Keunggulan	 Bersaing:	 Maju	

bersama.	 Berisi	 tentang	 pentingnya	 strategi	 keunggulan	 bersaing	 UMKM	 yang	

berkarakter	kebersamaan,	berorentasi	pada	pelanggan,	memanfaatkan	teknologi,	

dan	memilih	 pasar.	 Unit	 bisnis	 UMKM	perlu	 dimotivasi	 untuk	memiliki	 strategi	
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bisnis	 yang	 tepat	 guna	 mendukung	 upaya	 pembentukan	 daya	 saing	 yang	 lebih	

baik.		

Bab	 VIII	 Kasus:	 Implementasi	 Kebijakan	 Pembangunan	 UMKM.	Berisi	

tentang	 gambaran	 kasus	 kebijakan	 pengembangan	 UMKM	 pada	 beberapa	

kementerian	 dan	 pemerintah	 daerah.	 Kasus	 pemerintah	 daerah	 berupa	 laporan	

hasil	 penelitian	 yang	 dilaksanakan	 di	 	 Kabupaten	 Majalengka	 dan	 Kabupaten	

Sukabumi	Propinsi	Jawa	Barat.	
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SEKITAR UMKM  

 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan menumbuh 

kembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional 

berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Ini mengandung makna 

bahwa UMKM merupakan alat perjuangan nasional untuk menumbuhkan dan 

membangun perekonomian nasional dengan melibatkan sebanyak mungkin 

pelaku ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki atas dasar keadilan bagi 

semua pemangku kepentingan. 

Definisi dan Kriteria  

Definisi dari UMKM berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 

tentang UMKM,  menggariskan sebagai berikut, Usaha Mikro adalah usaha 

produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah 

atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang. 

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha 
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Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

Kriteria Usaha Mikro, adalah bila (1) memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha, (2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sedang Usaha Kecil, kriterianya 

sebagai berikut, (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki 

hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 

rupiah). Dan Usaha Menengah, kriterianya sebagai berikut  (1) kekayaan 

bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyakRp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan 

lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

Definisi dan kriteria di atas mempertegas, melengkapi, meluruskan tetapi 

sekaligus menggugurkan beberapa pandangan yang terdahulu. Misalnya 

melengkapi definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang memasukan 

kuantitas tenaga kerja yang terlibat. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang 

memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah 

merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. 

Mengkoreksi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 

tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan 

usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/ 

omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-
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tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri 

dari (1) badan usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan 

(pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, 

penambang, pedagang barang dan jasa) 

Azas dan Prinsip Pemberdayaan 

Berdasarkan perundangan-undangan UMKM dalam menjalankan 

kegiatan pemberdayaan usahanya didasari oleh azas-azas sebagai berikut,   

a. Azas kekeluargaan, yaitu azas yang melandasi upaya pemberdayaan 

UMKM sebagai bagian dari perekonomian  nasional yang 

diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan 

prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan 

ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 

b. Azas demokrasi ekonomi, yaitu pemberdayaan UMKM 

diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian 

nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. 

c. Azas kebersamaan, yaitu azas yang mendorong peran seluruh UMKM 

dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

d. Azas efesiensi berkeadilan, yaitu azas yang mendasari pelaksanaan 

pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan  efesiensi berkeadilan 

dalam  usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan 

berdaya saing. 

e. Azas berkelanjutan, yaitu azas yang secara terencana mengupayakan 

berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang 

dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekono-mian 
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yang tangguh dan mandiri. 

f. Azas berwawasan lingkungan, yaitu azas pemberdayaan UMKM yang 

dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan 

perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. 

g. Azas kemandirian, yaitu azas pemberdayaan UMKM yang dilakukan 

dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan 

kemandirian UMKM. 

h. Azas keseimbangan kemajuan, adalah azas pemberdayaan UMKM 

yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah 

dalam kesatuan ekonomi nasional. 

i. Azas kesatuan ekonomi nasional, adalah azas pemberdayaan UMKM 

yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi 

nasional. 

Masih berdasarkan perundang-undangan yang sama, prinsip-prinsip 

pemberdayaan, mencakup: 

a. Prinsip Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan 

UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri 

b. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan 

berkeadilan 

c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar 

sesuai dengan kompetensi UMKM 

d. Peningkatan daya saing UMKM 

e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara 

terpadu. 
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Peran Pemerintah 

Perundangan-undangan juga memuat peran pemerintah dalam 

mengembangkan UMKM, antara lain dalam UU no 20 Tahun 2008, Pasal 7 

ayat (1), berisi “Pemerintah dan Pemerintah daerah menumbuhkan Iklim 

Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

yang meliputi aspek: (a) Pendanaan, (b) Sarana dan prasarana, (c) Informasi 

usaha, (d) Kemitraan, (e) Perizinan usaha, (f) Kesempatan berusaha, (g) 

Promosi dagang, (h) Dukungan kelembagaan”. Pasal tersebut, disusul dengan  

ayat (2), yang memuat “Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara 

aktif membantu menumbuhkan Iklim usaha sebagaimana dimaksud ayat (1)." 

Kebijakan Pemberdayaan 

Pada Pasal 38 UU No 20 Tahun 2008 juga ditegaskan bahwa koordinasi, 

pengendalian dan pemberdayaan UMKM ada pada menteri yang tugas dan 

tanggung jawabnya di bidang UMKM. Pada saat ini, menteri yang dimaksud 

dalam UU ini adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

Pada Pasal 38 ayat (2) disebutkan pula bahwa koordinasi dan 

pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan 

secara nasional dan daerah yang meliputi penyusunan dan pengintegrasian 

kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta 

pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan UMKM termasuk 

penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan UMKM. 
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KONTRIBUSI DALAM 
PEREKONOMIAN NASIONAL  

 

 

 

 

 

Telah teruji dalam beberapa kali krisis ekonomi di Indonesia, sektor 

UMKM mampu menjadi katup pengaman dari ekses akibat krisis. Walaupun 

harus diakui pula, setelah krisis ekonomi berlalu, UMKM tetap tidak 

mengalami perubahan kebijakan yang berarti. 

Kontribusi UMKM diakui juga diberbagai negara, namun nasibnya 

berbeda di satu negara dengan negara lainnya. Peranannya dalam mendorong 

laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, sangat besar.  Dan  

pada banyak kasus di beberapa negara sektor ini mampu menggerakkan 

sektor riil pada berbagai lapangan usaha, sehingga mampu memberikan 

kotribusi pada pembentukan PDB. 

UMKM dalam Krisis Ekonomi: Kasus 2009 

Pesta demokrasi telah usai saat itu, banyak membawa harapan 

sekaligus juga  meninggalkan banyak kekecewaan. Sebagai sebuah perhelatan 

politik fenomena itu wajar-wajar saja, namun dalam perspektif lain, yakni 

kehidupan ekonomi masyarakat, usainya pemilu meninggalkan banyak 

kekhawatiran luar biasa. Bagaimana tidak, setidak-tidaknya dalam tiga (3) 

bulan terakhir itu, ekonomi Indonesia digerakan oleh sebelas ribuan caleg 

yang bareng berbelanja keperluan kampanyenya. Catatan saat itu tidak kurang 
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dari satu triliun para caleg memberi kontribusi kepada peredaran uang di 

masyarakat dalam kurun waktu itu. Maka selesainya pesta demokrasi itu, 

meniscayakan dampak senyatanya dari krisis ekonomi global yang kala itu 

menerpa banyak negara, termasuk Jepang, Amerika Serikat, Eropa, dan 

Negara OECD lainnya.   

Krisis ekonomi global sudah sejak akhir tahun sebelumnya mulai terasa 

di berbagai negara. Puluhan sampai ratusan ribu orang sudah mulai ngantri di 

PHK, tingkat harga kebutuhan pokok melonjak tinggi. Saat berkunjung ke 

Jepang orang harus merogoh saku tiga kali lipat lebih dalam, untuk makan 

dengan menu yang sama, di pojok kantin yang sama, pelayanan yang sama; di 

banding tahun sebelumnya pada bulan dan minggu yang sama. Demikian 

pula di Malaysia, kebun-kebun kelapa sawit sudah mulai ditumbuhi ilalang 

karena dirumahkannya pekerja. 

Pertumbuhan ekonomi di AS, Jepang, dan negara-negara eropa 

ditenggarai negatif pada tahun 2009 dan ternyata benar adanya. Demikan pula 

proyeksi volume perdagangan dunia, setelah turun di sepanjang tahun 2008, 

dan di tahun 2009 penurunannya semakin parah. Tanpa ada seorang pun ahli 

yang saat itu, sanggup memprediksi secara akurat kapan krisis itu berakhir. 

Saat itu ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh sekitar 4,5%, walaupun di 

bawah prediksi namun dengan pertumbuhan masih positif, ini menunjukan 

hal luar biasa.  

Melihat krisis tahun 2009 tersebut, bila dibandingkan dengan krisis tahun 

1998, krisis ekonomi tahun 2009 memiliki beberapa kesamaan. Sama-sama 

berawal dari krisis keuangan. Perbedaannya, kalau krisis 1998 merupakan  

krisis skala Asia, dimana Indonesia terkena paling parah, sedang tahun 2009 

krisis ekonomi bersifat global. Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi 

(UMKMK) tahun 1998, muncul sebagai penyelamat ekonomi rakyat, produksi 
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mereka selain bisa lebih efisien di pasar dunia, juga mampu menyerap tidak 

kurang 85% dari tenaga kerja yang ada. 

Pada krisis ekonomi 2009, peran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja 

masih bisa diandalkan. Rontoknya industri besar dan sektor formal pada 

umumnya, UMKM merupakan pilihan yang paling rasional.  Namun untuk 

peningkatan ekspor, tidak seperti tahun 1998, merosotnya daya beli 

masyarakat negara-negara sasaran ekspor barang dari Indonesia, 

menyebabkan nilai ekspor Indonesia menurun. Saat itu kecenderungan, semua 

negara melakukan pengencangan ikat pinggang dan mengarahkan konsumsi 

masyarakat pada  optimalisasi produksi dalam negeri. Malaysia mulai dengan 

promosi “beli barangan Malaysia” untuk mengekang larinya devisa. Demikian 

pula negara-negara tujuan ekspor barang komoditi kita. 

Krisis ekonomi, ke depan bisa terjadi kapanpun tanpa bisa diprediksi 

sebelumnya. Ini terjadi karena masalah struktur ekonomi yang 

ketergantungan pada ekonomi dunia sangat kuat. Saat krisis ekonomi ratusan 

juta perut anak bangsa menuntut diisi, jutaan anak balita membutuhkan 

asupan gizi, generasi muda membutuhkan pendidikan yang bermutu. Maka 

langkah bijak adalah belajar dengan baik, apa yang menyebabkan krisis 

ekonomi bisa berlangsung tiba-tiba, dan bagaimana memperkuat fundamen 

usaha UMKM dan Koperasi agar lebih kuat.  

Kinerja dan Kontribusi  

Gambar di bawah ini bisa dilihat bagaimana kontribusi UMKM di 

beberapa negara dan bisa dibandingkandengan kontribusi UMKM di 

Indonesia. Ternyata kontribusi UMKM kita membanggakan dan bersifat 

strategis walau di tengah keterbatasan. 
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Sumber: ADB Institute, 2015 
Gambar 2-1: Kontribusi UMKM Indonesia terhadap Ekonomi Nasional   

dibanding Negara lain. 

Dari gambar di atas tampak kontribusi UMKM terhadap penyediaan 

kesempatan kerja sangat tinggi yakni 97,2%. Dengan memberikan kontribusi 

terhadap PDB termasuk yang paling tinggi dibanding negara-negara lain di 

Asia, yakni 57,8%. Walaupun kecenderungan UMKM Indonesia masih 

melayani pasar lokal, hal ini dibuktikan oleh rendahnya nilai ekspor yang 

hanya 15% di bawah Philipina, Thailand, maupun Malaysia. Hal ini 

sebenarnya cukup wajar, karena luasnya pasar dalam negeri di samping 

pemahaman pelaku usaha terhadap kegiatan ekspor masih terbatas. 

Jumlah UMKM mendominasi perekonomian Indonesia, berdasarkan data 

Bank Indonesia (2012)  sebanyak 99.99% unit dari keseluruhan pelaku bisnis 

nasional;  atau sebanyak 56,5 juta unit. Dengan kemampuan penyerapan 

tenaga kerja sebanyak 107,7 juta orang  atau 97.2%. Dan memberikan 

kontribusi pada PDB sebesar 57.9%dan ekspor non-migas sebasar 14%. 
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Sumber; Kemen KUMKM-RI,2014 

Gambar  2-2: Distribusi  UMKM 

Mayoritas pelaku UMKM bergerak di sektor pertanian, peternakan, 

perkebunan dan perikanan sebesar 49%, dan sektor perdagangan, hotel dan 

restoran sebesar 29%. Dalam menjalankan kegiatan usaha, UMKM memiliki 

karakteristik (Survai Bank Indonesia, 2005), antara lain (a) sumber daya 

manusia dengan tingkat pendidikan relatif rendah, (b) kualitas produk tidak 

terstandar, (c) teknlogi sederhana, (d) lingkup pemasaran terbatas di pasar 

lokal, dan (e) modal terbatas. 

Namun sumber permodalan UMKM masih didominasi oleh modal 

sendiri dan sedikit saja yang bersumber dari pihak lain termasuk perbankan. 

Berdasarkan Survai BI, per Januari 2015 diketahui bahwa modal sendiri 

sebanyak 82,7% sedang dari sumber lain hanya 17,3%, antara lain dari 

perbankan 13%.  Dukungan pinjaman perbankan kepada UMKM per Juni 2015 

adalah 19,8% dan pinjaman masih didominasi oleh usaha menengah, diikuti 

oleh usaha kecil.Bagian terkecil diterima oleh usaha mikro padahal usaha ini 

di huni oleh 84.5% UMKM.  

Hambatan utama UMKM di Indonesia, mengapa mereka tidak 
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menggunakan pinjaman perbankan, berdasarkan survai ADB (2010) di 

Indonesia yang menggunakan responden sebanyak 622 unit UMKM, 

memperlihatkan sebagai berikut. 

 

Sumber: Survei ADB, 2010 

Gambar 2-3: Masalah Akses Pembiayaan Perbankan bagi UMKM  
Di tengah keterbatasan pembiayaan usaha dan lemahnya akses ke 

perbankan, kinerja UMKM dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami 

peningkatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

Tabel 2-1 
Perkembangan Kontribusi PDB Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari Tahun 

2009 -2012
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Dari tabel di atas  terlihat kontribusi UMKM, khususna sektor mikro, 

terhadap pembentukan PDB mengalami peningkatan, perkembangan dari 

tahun ke tahun cukup menggembirakan.  

Pada tahun 2010, kontribusi pada PDB dari usaha mikro, kecil 

dan  menengah meningkat 0,59% dari 56,53% pada tahun 2009 menjadi 57,12% 

pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2011 meningkat sebesar 0,83% 

menjadi 57,94%. Dan pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 1,14% 

menjadi 59,08%. Ini menunjukkan terjadi pertumbuhan UMKM secara 

berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian perlu dilakukan stabilitas 

kebijakan pemerintah agar kondisi tersebut dapat terjaga sehingga terjadi 

pertumbuhan yang terus menerus dan berkesinambungan.  

Perkembangan UMKM dengan pertumbuhan ekonomi memiliki gerak 

yang searah. Perekonomian nasional yang terus tumbuh membuat produk 

domestik bruto (PDB) menjadi yang terbesar di ASEAN, dan 16 besar dunia di 

tahun 2015. Rasio utang terhadap PDB Indonesia juga cukup rendah 

dibanding negara-negara ASEAN lainnya, yaitu 24 persen pada tahun yang 

sama; ini berpotensi untuk mendorong tumbuhnya UMKM baru.   

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2014 terdapat 55,2 

juta usaha kecil-menengah, maka bila terjadi penambahan 1 (satu) orang saja  

tenaga kerja untuk  setiap unit UMKM saja pada tahun ini, itu berarti sudah 

dapat menyediakan  sekitar 55,2 juta lapangan kerja baru di Indonesia.  

Kesimpulan 

UMKM memiliki posisi penting dalam perekonomian nasional hal ini 

dibuktikan dengan jumlah unit usaha yang ada, serta kontribusinya terhadap 

serapan tenaga kerja dan pembentukan PDB. Kontribusi lain, sejarah krisis 

ekonomi di Indonesia telah membuktikan bagaimana UMKM bisa menjadi 
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katup pengaman sehingga dampak krisis ekonomi tidak separah yang diduga 

banyak pihak.  

Namun harus diakui bahwa potensi UMKM belum seluruhnya dapat 

dioptimalkan karena memiliki beberapa masalah yang dihadapi baik secara 

internal maupun eksternal. Data selama ini membuktikan bahwa 

perkembangan UMKM dengan pertumbuhan ekonomi memiliki gerak yang 

searah. Penambahan jumlah unit UMKM juga diikuti dengan pertumbuhan 

kesempatan kerja  yang naik pula. Maka sangat wajar bila pemerintah proaktif 

ikut memecahkan masalah, internal dan ekseternal,  yang dihadapi oleh 

UMKM. 
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POTRET DAYA SAING DI ERA MEA 

 

 

Kita sudah masuk dalam era perdagangan bebas. Setelah melewati Asean 

Cina Free Trade Area (ACFTA) tahun 2010, kini mulai memasuki ASEAN 

Economic Community (AEC)  atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 

2015. Ke depan Indonesia masih berhadapan dengan forum free trade area 

lainnya, seperti APEC di tahun 2020; yang menuntut usaha keras dunia usaha, 

termasuk UMKM. Bagaimana potret UMKM Indonesia dalam era 

perdagangan bebas regional ini?  

MEA dan Posisi Indonesia  

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), adalah salah satu dari 3 pilar 

konsep ASEAN Integration yang telah disetujui bersama oleh kepala negara 

dari 10 negara anggota ASEAN dalam pertemuan di Bali Tahun 2003, 

kemudian dikukuhkan lewat Declaration of ASEAN Concord II atau yang 

dikenal dengan BALI Concord II.  

Konsep utama dari MEA adalah menciptakan ASEAN sebagai sebuah 

pasar tunggal dan kesatuan basis produksi dimana terjadi free flow atas barang, 

jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif bagi 

perdagangan antar negara ASEAN. Diharapkan melalui penguatan kerjasama 

ini dapat mengurangi angka kemiskinan dan tingkat kesenjangan ekonomi di 

antara negara-negara anggotanya melalui sejumlah kerjasama yang saling 

menguntungkan. Pasar tunggal dan basis produksi diharapkan pula, membuat 

ASEAN lebih dinamis, produkif dan menjadikan segmen yang lebih kuat dari 
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rantai pasokan global, serta posisi tawar ASEAN di perekonomian global 

menjadi lebih kuat serta berdaya saing. 

Selanjutnya yang bisa dipetik dari kesepakatan itu adalah diperolehnya 

kesempatan berbagai peluang usaha dan peluang kerja lintas negara di 

ASEAN. Selama ini hambatan birokrasi dan tarif menyebabkan mobilitas 

barang dan jasa terhambat. Ke depan diharapkann semakin mudah, murah, 

dan cepat; dengan demikian aktivitas ekonomi antar masyarakat menjadi kian 

terbuka dan diharapkan saling menguntungkan. 

Bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi MEA? Itu sering ditanyakan 

banyak pihak. Bila dilihat dari beberapa aspek tampaknya optimis, antara lain 

karena prospek pasar lokal cukup menjanjikan karena memiliki ukuran besar. 

Namun di sisi lain masih membutuhkan kerja keras, hal ini dibuktikan 

denganrangking daya saing global Indonesia.Walaupundaya saing global 

Indonesia, dalam satu tahun terakhir ini mengalami peningkatan, akan tetapi 

pelambatan ekonomi yang dialami menyebabkan terganggunya sektor riil 

dalam negeri. Sehingga ada kekhawatiran besarnya ukuran pasar dalam 

negeri, justru akan lebih menguntungkan produksi negara tetangga. Apalagi 

jumlah ekspor Indonesia ke negara ASEAN masih rendah. 

Untuk lebih jelasnya posisi Indonesia dalam kerangka kesiapan 

menjelang MEA dapat dilihat pada tabel 2-2 di bawah ini. Angka PDB (PDB) 

Indonesia terbesar diantara negara ASEAN lainnya, hampir dua kali liat dari 

Singapura, namun pendapatan per kapita berada di bawah Singapura, 

Malaysia, Thailand, dan juga Brunei. Pendapatan per kapita ini senyatanya 

merupakan gambaran  daya beli masyarakat.  
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Tabel 2-2 

Kinerja Ekonomi Negara ASEAN 

 
Negara 

PDB 
US$ 

(Milyar) 

Jumlah 
Penduduk  

(juta) 

Pendapatan 
perkapita 

US$ 

Rangking 
Daya Saing 

Global*) 

Indonesia 540 237 2.278 38 

Malaysia 192 27 7.111 24 

Singapura 257,4 4,84 53.180 2 

Thailand 264 67,4 3.916 37 

Filiphina 161 94,6 1.701 59 

Brunai 6,985 92.280 47.949 28 

Vietnam 90,1 87,3 1.108 70 

Kamboja 11,45 14,22 805 88 

Laos 5,54 6, 05 886 81 

Myamar 28,67 61,19 468,6 139 

Sumber: Diolah dari data statistik negara, IMF dan Bank Dunia, 2011 dan Tahun 2013/2104  

Sumberdaya manusia Indonesia mengalami peningkatan, Badan Pusat 

Statistik (BPS) mencatat pada 2014 skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

mengalami kenaikan walaupun tipis menjadi 68,90 dari 68,4 pada 2013; 

Malaysia sudah mencapai skor 77,3. Peringkat Indonesia di banding negara 

ASEAN berada di posisi kelima dibawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan 

Thailand walau masih lebih baik dari Vietnam,  Kamboja, dan negara lainnya. 

Produktivitas tenaga kerja berdasarkan PDB per kapita, masih di bawah 

Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunai.  Walaupun masih di atas rata-rata 

ASEAN. Hal itu dapat di lihat pada  gambar 2-4 di bawah ini. 
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Sumber: APO Productivity Database 2014 (reference year 2012) 

Gambar 2-4: Produktivitas Tenaga Kerja (berdasarkan PDB per Pekerja) 

 

Produktivitas tenaga kerja tentu berkaitan dengan upah kerja dan 

kesanggupan bersaing pada beberapa jenis profesi. Bagaimana kondisi 

keduanya? Dapat dilihat pada ilustrasi di bawah. Upah pekerja  Indonesia di 

sektor manufaktur, hanya $9 per hari, artinya sepertiga dari upah pekerja di 

sektor yang sama di Malaysia.   Sedang kemampuan bersaing tenaga kerja 

profesi masih cukup mengkhawatirkan terutama di profesi tenaga survai. 
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Sumber: Menteri Sosial Republik Indonesia, 2015  

Gambar  2-5: Daya Saing Tenaga Kerja 

Indeks keamanan pangan di tahun 2014 yang lalu, Indonesia secara 

global tercatat masih rendah bila di banding negara-negara  ASEAN lainnya. 

Berada di peringkat 72 dengan skor 46,5. Singapura berada di posisi 5, 

Malaysia (34), Thailand (49), dan Filipina (65). Sedang pada lower middle 

income–negara yang memiliki penghasilan sekitar US$ 1.063 hingga US$ 4.085 

per kapita, Indonesia berada di peringkat 13 masih di bawah dari Filipina dan 

Vietnam. 

Ini sebenarnya ironis, bila dikaitkan dengan produksi padi-padian 

dengan market share sebesar 3,11% secara global, Indonesia berada pada 

peringkat lima. Lalu produksi daging pada peringkat 18 dengan market share 

0,92% secara global. Demikian pula pada produksi buah dan sayuran berada 

di posisi 11 dengan market share 1,6%. 

Dengan melihat keadaan tersebut harus diakui, bahwa tidak mudah 

menghadapi MEA dengan kondisi daya saing seperti ini. Ada beberapa hal 

lainnya yang harus diketahui, antara lain: 
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• Mind-set masyarakat, khususnya pelaku usaha Indonesia yang belum 

seluruhnya mampu melihat MEA 2015 sebagai peluang.  Menurut Journal 

of Current Southeast Asian Affairs (Guido Benny dan Kamarul-nizam 

Abdullah (2011), kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai 

ASEAN masih sangat terbatas;  

• Lemahnya Infrastruktur, khususnya bidang transportasi dan energi 

menyebabkan biaya ekonomi tinggi, utamanya sektor produksi dan bagi 

pasar, pelaku usaha yang inward-looking; 

• Besarnya pasar domestik mendorong pelaku usaha untuk memprio-

ritaskan memenuhi kebutuhan pasar domestik saja;  

• Birokrasi yang ada, belum efisien dan belum sepenuhnya berpihak pada 

pebisnis. Disamping itu, sinkronisasi program dan  kebijakan pemerintah 

(pusat dengan daerah) masih memerlukan koordinasi lebih baik lagi.  

• Masih mengalami masalah dengan tingkat suku bunga perbankan, saat 

ini mengalami kemahalan hampir 10-15% dibanding empat negara 

pesaing utama di MEA. Demikian pula pada biaya infrastruktur, 

Indonesia pun negatif sampai 17% bila di banding pesaing utama.Dan 

terakhir birokrasi Indonesia pun masih membebani biaya operasional 

usaha UMKM antara 15%-20% lebih tinggi dari empat negara tersebut. 

Keadaan itu tentu akan memengaruhi kinerja UMKM langsung 

maupun tidak langsung pada daya saing, khususnya di pasar ASEAN.  

Sebagai gambaran dengan mengutip dari harian Kompas yang 

mengambil data dari Kementerian Perindustrian RI (2011); pada saat ACFTA 

diberlakukan di 2010 itu, dalam waktu satu tahun menyebabkan menurunnya 

produksi nasional sekitar 25-50%, total penjualan turun 10-25%, keuntungan 
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turun 10-25%, demikian pula serapan tenaga kerja turun 10-25%. Tidak kurang 

dari 360 jenis produk UMKM hilang dari pasaran lokal. 

Hambatan Usaha 

Pada gambar di bawah ini diidentifikasi terdapat 15 aspek yang 

menghambat pembangunan UMKM berdasarkan survai NUS tahun 2012. 

Pada seluruh aspek yang disurvai menjadi penghambat usaha, Indonesia 

diidentifikasi menghadapi hambatan pada seluruh aspek itu. Tetapi tidak 

demikian halnya dengan negara ASEAN lainnya, Thailand menghadapi 

sebanyak 13 hambatan, dan Vietnam 12 hambatan. Yang paling rendah adalah 

Myamar, Singapura dan Malaysia yang masing-masing menghadapi 4 

hambatan saja. 

 

Sumber: NUS, 2012 

Gambar 2-6 : Hambatan Membangun Usaha UMKM di Negara ASEAN 

Kekuatan dan Peluang  

Indonesia masih memiliki kekuatan untuk bisa mengembangkan 

ekonomi dalam kancah MEA. Kekuatan yang dimiliki, antara lain:  
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• Jumlah penduduk  237 juta jiwa, merupakan 40% dari total penduduk 

di Asia Tenggara, angka yang besar untuk munculnya pasar yang 

prospektif; 

• Kelas menengah (middle class) Indonesia yang terus meningkat, dari 

hanya sebesar 37,7% pada 2003, menjadi 56,6% pada 2010 atau 

mencapai 134 juta jiwa (Bank Dunia),  

• Total PDB Indonesia terbesar di ASEAN dan ke-16 di dunia  (satu-

satunya anggota ASEAN yang menjadi anggota G20).  

• Indonesia merupakan tujuan investor ASEAN, proporsi investasi 

ASEAN di Indonesia mencapai 43 %, Atau hampir tiga kali dari 

investasi ASEAN di Negara ASEAN lainnya sebesar 15%; 

• Indonesia berpotensi menjadi negara pengekspor. Saat ini jumlah 

ekspor Indonesia ke negara ASEAN hanya 18-19% saja, sedang sisanya 

sebesar 80-82% ke luar negera ASEAN. 

• Bonus demografi yang membuat usia produktif Indonesia sebanyak 

38%, dari populasi ASEAN. 

Disamping kekuatan di atas, Indonesia berada di peringkat pertama 

negara di ASEAN yang mampu melahirkan orang kaya. Data yang berasal 

dari majalah  Forbes (2014) ini, menunjukan Indonesiaberhasil melahirkan 

paling banyak milliuner besar atau konglomerat di ASEAN, yakni  sebanyak 

19 orang. Sedang Singapura hanya memiliki 16 konglomerat saja, dan berada 

di posisi kedua sebagai pencetak milliuner di ASEAN. 

Forbes menghimpun data berupa, aset pribadi termasuk kepemilikan 

saham di perusahaan swasta dan negara, real estate, kapal pesiar, karya seni 
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dan uang tunai. Selain itu, estimasi utang juga diakumulasikan pada total 

kekayaan sang miliuner besar. 

Kemudian menurut Laporan The Global Wealth Report 2015 yang 

disusun oleh Credit Suisse memperkirakan jumlah milliuner di Indonesia pada 

2020 akan mencapai 151.000 orang atau mengalami kenaikan sebanyak 54 

persen dari jumlah miliunier yang mencapai 98.000 di tahun 2015. Ini berarti, 

potensi pertumbuhan kelas menengah terbuka begitu lebar dan menjadi 

harapan bersama untuk menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. 

Kerjasama UMKM  

Sejak awal MEA direncanakan sebagai bentuk kerjasama ekonomi, 

maka sejak lama negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sepakat 

pentingnya menyusun indeks kebijakan dalam pengembangan UMKM di 

masing-masing negara, untuk memantau kinerja dalam hal pengembangan 

UMKM melalui ASEAN Policy Index for Small Medium Entreprises (SME’s) 

Development.  

Guna merealisasikan ASEAN Policy Index for Small Medium Entreprises 

(SME’s) Development di dahului dengan penyamaan Key Performance Indicator 

(KPI) pengembangan UMKM untuk setiap negara anggota ASEAN. 

Pola yang dipakai kemungkinan besar mengacu pada OECD 

(Organization for Economics Conference and Development) yang telah menjalankan 

indeks kebijakan UMKM. Selama ini OECD memiliki indeks untuk memantau 

setiap kebijakan pemerintah di masing-masing negara anggotanya yang 

disebut OECD Policy Index dan berhasil mengelola partisipasi usaha di setiap 

negara anggotanya. 

Kesimpulan 
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Daya saing UMKM Indonesia di forum MEA, secara umum masih di 

bawah Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand, namun secara relatif masih 

di atas negara-negara lainnya di ASEAN. Populasi penduduk di satu sisi 

merupakan asset karena bisa dipahami sebagai besarnya ukuran pasar dalam 

negeri, namun di sisi lain menciptakan keadaan yang tidak menguntungkan, 

manakala dikonfirmasi dengan pendapatan per kapita. 

Untuk menghadapi persaingan di era MEA, Indonesia memiliki kekuatan 

sekaligus kelemahan, disamping  memiliki peluang dan juga ancaman. Hal itu 

memengaruhi daya saing UMKM. Walaupun begitu pengembangan UMKM 

menjadi salah satu hal yang disepakati untuk diupayakan bersama. Hal itu 

dilakukan melalui pembentukan mekanisme ASEAN Policy Index for Small 

Medium Entreprises (SME’s) Development.  
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PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN 

 

 

Daya hidup  UMKM sebagai unit usaha, ditentukan oleh banyak faktor. 

Hasil survai yang dilakukan oleh WEF (2014-2015), melihat hambatan usaha di 

Indonesia, yang tertinggi adalah  korupsi, diikuti oleh akses pembiayaan dan 

inflasi. Lengkapnya pada gambar 2-7 di bawah ini. 

 

Sumber: WEF, 2014-2015 

Gambar 2-7: Hambatan Usaha di Indonesia 

Korupsi dengan berbagai impelementasinya, seperti banyaknya 

pungutan liar, mahal dan rumitnya biaya perijinan, menyebabkan ekonomi 

biaya tinggi sulit dihindari. 
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Hambatan di atas dapat dikelompokan menjadi hambatan yang bersifat 

eksternal dan internal. Hal yang berkaitan dengan eksternal, yakni antara lain  

(a) akses pembiayaan usaha yang terbatas, (b) mahalnya biaya infrastruktur, 

dan (c) layanan birokrasi yang tidak efisien. Dan yang berkaitan dengan 

internal, antara lain (a) kelembagaan dan SDM, (b) pemasaran, dan teknologi, 

(c) modal intelektual. 

Eksternal: Akses Pembiayaan 

Sebagaimana diungkap pada bagian terdahulu bahwa UMKM saat ini 

masih sulit mengakses dana perbankan. Saat ini UMKM masih dominan 

mengggunakan modal sendiri, daripada  kredit perbankan.  

Kebanyakan UMKM Indonesia dianggap belum layak dilayani kredit 

perbankan. Harus diakui bahwa tidak semua bank memiliki komitmen untuk 

melayani segmen UMKM ini, karena karakteristik yang berbeda segmen 

korporasi. Ada anggapan bahwa melayani UMKM sangat sulit dan 

merepotkan. Hambatan  pembiayaan UMKM selalu berkisar pada dua hal, 

yakni,  cost of fund (biaya atas modal) dan Guarrantee (jaminan).  Sejauh ini cost 

of fund yang harus dibayar oleh UMKM  masih tinggi, di bandingkan dengan 

negara pesaing utama MEA. Selain kedua hal itu, alasan lain adalah 

sebagaimana hasil survai Bank Indonesia, di bawah ini. 
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Sumber      : Survai Bank Indonesia, 2010 
Responden: 146 institusi/agen di 9 provinsi Indonesia 
 

Gambar   2-8:  Faktor  Penyebab terhambatnya Layanan bagi UMKM 

 

Dari gambar di atas diketahui resistensi penyaluran kredit bagi UMKM 

oleh perbankan dan lembaga keuangan no-bank, disebabkan antara lain; 

(a) terbatasnya penyediaan kolateral bagi UMKM; 

(b) lembaga keuangan formal terkendala aturan sehingga harus 

beroperasional secara prudent, bagaimanapun tujuan maksimasi profit 

menjadikan kredit UMKM lebih besar resikonya; 

(c) perlunya effort yang lebih lagi dalam menilai kelayakan usaha nasabah 

UMKM, informasi yang diinginkan oleh lembaga keuangan untuk 

mengukur kelayakan seringkali tidak tersedia dan kurang valid; 

(d) prosedur atau persayaratan yang tidak cocok dengan siklus bisnis 

yang dijalankan UMKM, dan sekalipun perlu membuat skema khusus 

pembiayaan tentunya lagi-lagi memerlukan effort yang lebih. 

(e) Di luar itu masih banyak permasalahan, terutama berkaitan dengan 

komitmen penyedia layanan pembiayaan, serta budaya dan mind set 

yang berkembang  pada pelaku UMKM sendiri.  
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Masalah-masalah itu secara bertahap harus segera di atasi, bila 

berkeinginan UMKM menjadi pilar kokoh ekonomi nasional. Valverde et al. 

(2005), menyatakan bahwa isu terkait pembiayaan UMKM penting karena 

dibanding perusahaan besar, sumber pembiayaan UMKM dari eksternal 

terbatas, baik dari sisi supply maupun demand.  

Menghadapi masalah itu, peran penting pemerintah dituntut untuk 

menemukan solusi. Baik melalui strategi subsidi bunga maupun pembentukan 

lembaga penjaminan dan sistem asuransi pinjaman melalui dukungan regulasi 

yang berpihak. Program-program dan kebijakan yang ada saat ini, belum 

sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha di sektor UMKM. 

Pada waktu belakangan ini Bank Indonesia melaporkan telah terjadi 

pergerakan positif pelayanan kredit perbankan bagi kelompok UMKM, 

walaupun pertumbuhan di pertengahan tahun 2015 mengalami penurunan.  

Sumber: Laporan Bulanan Bank, Bank Indonesia,  Juni 2015 

Gambar 2-9: Pembiayaan UMKM   

Momentum peningkatan share pembiayaan perbankan kepada UMKM 

harus terus dijaga, karena sangat mustahil UMKM melakukan usaha yang 
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sehat dan berkembang tanpa adanya dukungan pembiayaan usaha yang 

memadai. Peningkatan share tersebut selayaknya  diikuti pula dengan 

penyederhaan proses dan suku bunga yang rasional.  

Suku bunga rasional yang bisa mendongkrak peran UMKM adalah di 

bawah 10 persen. Tampaknya perbankan sangat sulit melaksanakan harapan 

tersebut dalam jangka pendek ini. Maka peran pemerintah dan sektor swasta 

juga sangat dibutuhkan baik secara langsung, maupun melalui mekanisme 

Program Kerja dan Bina Lingkungan (PKBL) atau CSR. 

Eksternal: Layanan Birokrasi 

Sebagaimana diungkap tentang hambatan utama bagi dunia usaha 

Indonesia, adalah korupsi1. Birokrasi merupakan akar masalah korupsi itu. 

Masalah korupsi tentu berkaitan langsung dengan mutu layanan birokrasi. 

Tingginya angka indek persepsi korupsi, bukan semata masalah personal, 

namun impersonal, malahan sudah menjadi masalah institusional.  

Masalah institusional ini sudah merembet ke daerah, kapasitas 

kelembagaan daerah terkait dengan pelaksanaan otonomi ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar daerah memiliki kapasitas yang relatif masih rendah. 

Pengembangan kapasitas pada prinsipnya dinamis karena organisasi 

publik menghadapi kondisi-kondisi baru yang tidak menentu di masa depan. 

Pengembangan kapasitas lebih dari sekedar pelatihan atau pengembangan 

sumber daya manusia.Tapi mengubah dan menyempurnakan rancangan 

sistem dan susunan kelembagaan, mereformasi prosedur dan mekanisme 

																																																																				

1Peringkat Indonesia di indeks korupsi yang dikeluarkan Transparency International naik dari 114 ke 
107 tahun 2014. Tapi masih jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Filipina, Thailand, Malaysia 
dan Singapura. 
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kerja, merumuskan kebijakan-kebijakan baru, semua elemen-elemen ini dapat 

merupakan bagian dari suatu strategi pengembangan kapasitas. 

Ketercukupan petugas merupakan masalah tersendiri dalam 

peningkatan mutu layanan birokrasi dan kapasitas kelembagaan. Rasio jumlah 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibandingkan populasi penduduk di Indonesia 

adalah 1,9%. Artinya setiap 100 orang penduduk indonesia, hanya ada 1-2 

orang PNS yang melayaninya. 

Dibandingkan negara-negara tetangga, Indonesia memiliki rasio yang 

hampir sama dengan Thailand yang 1,9%. Sementara di negara-negara Asia 

Tenggara lainnya, rasio cenderung lebih tinggi. Di Malaysia, rasio PNS 

dibandingkan jumlah penduduk mencapai 3,7%. Sementara di Singapura 2,5% 

dan Filipina 2,9%. Paling tinggi adalah Brunei Darussalam yang mencapai 

11,4%. 

Donald Rowat (1990) menyampaikan hasil penelitiannya bahwa di 

negara berkembang, proporsi jumlah pegawai tertinggi dalam memberikan 

pelayanan pada penduduk yaitu 6,4 orang pegawai untuk melayani 100 

penduduk, sedangkan yang terendah 2,6 orang pegawai untuk melayani 100 

penduduk. Artinya Indonesia lebih rendah di bandingkan level terendah 

negara berkembang. 

Kondisi birokrasi seperti itu membuat prosedur dan lamanya layanan 

masih belum ideal bagi dunia usaha. Menurut Bank Dunia (2005), dibutuhkan 

rata-rata sekitar 151 hari serta 12 prosedur untuk mendapatkan izin usaha. 

Padahal kemudahan perizinan ini akan menciptakan tambahan pertumbuhan 

ekonomi sebesar 0.25% dari PDB.  
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Sumber: WEF 2014-2015 

Gambar 2-10: Prosedur dan Lamanya Pengurusan Usaha 

Tabel di atas bisa memberikan gambaran bahwa persoalan kapasitas 

kelembagaan bagi dunia usaha masih sangat memprihatinkan, diantara negara 

ASEAN sekalipun. 

Eksternal: Infrastruktur 

Infrastruktur mempunyai pengaruh positif terhadap gerak laju UMKM 

karena sarana dan prasarana infrastruktur mempunyai peran strategis dalam 

proses produksi, distribusi maupun pemasaran. Infrastruktur sebagai bagian 

dari modal fisik (physical capital) tidak kalah penting dari modal lainnya. 

Laporan World Economic Forum (WEF) 2014-2015, mengungkap bahwa 

tingkat daya saing Indonesia masih tertinggal pada pilar infrastruktur, pilar 

kesiapan teknologi, dan pilar inovasi. Penilaian WEF itu menunjukkan kendala 

struktural yang dihadapi Indonesia (the most binding constraints) pada bidang 

infrastruktur, masih di seputar rendahnya kualitas jalan, pelabuhan, bandara, 

kereta hingga kualitas pasokan listrik. 

Kendala yang dihadapi dalam pengadaan dan peningkatan infrastruktur, 

adalah masalah pendanaan dan permasalahan hukum. Alokasi belanja 

pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir, 
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berkisar pada rata-rata 1,6% dari produk domestik bruto (PDB). Rasio ini 

relatif rendah jika dibandingkan dengan negara lain seperti Tiongkok dan 

India, yang masing-masing mencapai 5,3% dan 7,3% dari PDB. 

 
Sumber: WEF 2014-2015 

Gambar 2-11: Kualitas Infrastruktur 

Ketresediaan infrastruktur memberikan pengaruh besar terhadap biaya 

logistik . Studi yang dilakukan Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat ke 

50 untuk urusan biaya logistik; dan masih berada pada katagori mahal. Biaya 

logistik di Indonesia masih 27% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). 

Gambar 2-12: Biaya Logistik  

Karena biaya logistik yang tinggi ini, pada beberapa jenis komoditi, biaya 

pengiriman jauh lebih mahal dari harga komoditinya itu sendiri. Jalan raya 

yang ada saat ini sudah tidak memadai, sementara 90% barang dan jasa hasil 

UMKM dikirim lewat darat.  



Strategi	dan	Kebijakan	Pengembangan	UMKM	

 

Pa
ge
51

	

Pertumbuhan infrastruktur  jalan masih sangat kurang. Jalan tol selama 

hampir 39 tahun, Indonesia hanya mampu membangun sekitar 800 km. Jauh 

dibanding Malaysia yang sudah 4.000 sampai 5.000 km, apalagi  Tiongkok 

yang sudah puluhan ribu kilo meter. Padahal jalan tol pertama di Indonesia, 

yakni Jagorawi dibangun tahun 1975, dan Malaysia membangun tol 10 tahun 

kemudian, Dan  Tiongkok membangun jalan tol, 13 tahun setelah Indonesia.  

Internal: Kelembagaan dan SDM 

Upaya membangun UMKM tidak terlepas dari masalah kelembagaan 

dan sumberdaya manusia (SDM). Peningkatan kapasitas dan kompetensi 

pelaku usaha menjadi tonggak utama dalam memajukan UMKM. Berdasarkan 

survai Depdiknas (2008) wirausahawan Indonesia, 83% di huni oleh lulusan 

SD saja.  

Usia pelaku UMKM ini sangat bervariasi, dari survei MARS (2012) 

diketahui pelaku usaha Indonesia pada umumnya ada yang memulai usaha di 

usia 17-20 tahun, sebesar 0,6%.Sedang mayoritas memulai usahanya dari 

rentang usia 31-45 tahun, sebanyak 57,5%. Sisanya pada usia 46-55 tahun 

sebanyak 28,5%. Ini menunjukan kegiatan UMKM dilakukan bukan sebagai 

pilihan utama sebelumnya. Dan belum menarik banyak minat kelompok 

muda. 

Masalah SDM tentu berimplikasi pada mutu kelembagaan UMKM. 

Kecilnya akses produk barang dan jasa  ke pasar ekspor tidak lepas dari 

masalah kelembagaan. Kelompok UMKM Indonesia masih berorentasi pada 

pasar lokal, hal itu bukan semata urusan kepercayaan konsumen dunia 

terhadap barang dan jasa Indonesia, namun juga masalah mind set pelaku 

usaha Indonesia untuk melihat peluang pasar di luar (out ward), dan itu 

berkaitan dengan akses informasi yang kurang dikuasai akibat masalah 

kelembagaan yang dihadapi.    
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Berdasarkan pandangan ekonomi kelembagaan, kesehatan kelembagaan 

UMKM, harus memiliki ciri-ciri, (a) berpegang pada aturan main (role of the 

game) yang dikonsensuskan, (b) memiliki azas legalitas yang kuat baik 

lembaga maupun kegiatannya, (c) mudah mengakses informasi yang relevan 

dengan usaha dari pemangku kepentingan, (d) memiliki kemampuan 

membiayai operasional usaha sesuai dengan skalanya, (e) memiliki jaringan ke 

hulu dan hilir sama baiknya.  

Ciri-ciri tersebut sulit dimiliki  oleh setiap pelaku UMKM secara 

individual. Namun hal ini bisa diatasi, bila asosiasi sudah berjalan dengan 

baik. Asosiasi ataupun koperasi pada dasarnya memiliki potensi untuk 

menjalin pola integrasi dan sinergi para pelaku UMKM untuk mengatasi 

masalah kelembagaan usahanya. 

Asosiasi atau koperasi inilah yang akan melakukan kegiatan 

pengembangan kapasitas SDM melalui, training, mentoring, coaching, technical 

assistence dan pendampingan bagi UMKM. Sistem kelembagaan ini pula yang 

dapat mengembangkan kerjasama dengan seluruh stakeholder lembaga-

lembaga pendidikan, balai-balai latihan kerja, lembaga keuangan, lembaga 

penjaminan, perusahaan asuransi, pemerintah, LSM dan swasta. 

Internal: Produksi dan Pemasaran  

Tuntutan untuk mengikuti standar, desain dan kualitas produk agar 

sesuai ketentuan, menuntut perubahan dalam kegiatan produksi dan 

pemasaran UMKM. Dalam MEA negara anggota sepakat untuk melaksanakan 

standar ISO-26000. Demikian pula untuk pasar dalam pemerintah Indonesia 

telah mengeluarkan panduan Standar Nasional Indonesia (SNI), melalui 

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional 

Indonesia. 
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UMKM Indonesia sering terhambat masalah ini, karena disebabkan 

antara lain, (a) produk seni dan manual dilaksanakan berdasarkan tradisi yang 

sulit distandarisasi, (b) pemahaman dan penguasaan teknis implementasi 

standar dalam produksi, (c) penguasaan teknologi dalam produksi terbatas, 

(d) pengawasan dan penegakan hukum yang lemah tidak mendorong UMKM 

untuk memaksakan diri, dan (e) konsumen lokal cenderung masih belum 

kritis tentang standarisasi mutu.   

Masalah lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 

standar yang dimaksud pada pembahasan di atas. Isu lingkungan  semakin 

kuat didengungkan dalam wacana publik dengan tingkat sensitivitasnya 

semakin kuat, harus diakui ini juga menghambat laju usaha UMKM. Produk 

UMKM seperti batik, kuliner, kerajinan, industri jamu, dan usaha lain yang 

diturunkan dari usaha tani dalam artian luas, berpotensi menghasilkan limbah 

yang dianggap membahayakan lingkungan, antara lain bentuk (a) limbah cair, 

(b) limbah padat, (d) limbah gas/udara, (e) limbah suara/getaran. Peringatan 

sudah diterima oleh UMKM, bebrapa produknya masuk dalam daftar proper 

hitam lingkungan2. 

Selain masalah kegiatan produksi sebagaimana dijelaskan di atas, 

masalah pemasaran masih menghadapi problem. Masalah pemasaran 

bersumber dari mutu kemasan, promosi, inovasi, dan penetapan strategi 

harga, maupun pemanfaatan saluran pemasaran termasuk penguasan 

teknologi informasi untuk kepentingan pemasaran. Kesemuanya itu berhulu 

dari belum optimalnya fungsi bidang research and development, dan terbatasnya 

modal intelektual yang dimiliki. 

																																																																				

2Sebanyak	21	perusahaan	masuk	dalam	peringkat	Hitam	berdasarkan	Program	Penilaian	Kinerja	Perusahaan	
Dalam	Pengelolaan	Lingkungan	Hidup	(Proper)	tahun	2015.	
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Internal: Modal Intelektual 

Kedua masalah internal di atas sebenarnya bermuara pada lemahnya 

modal intelektual di kalangan UMKM. CEO Smartplus Consulting, Yuszak M 

Yahya (2014), menyatakan bahwa, Lebih dari 60 persen masalah UMKM itu 

knowledge (pengetahuan).  

Pada abad 21 ini muncul Information Society dan Knowledge Base Society 

yang menempatkan “knowledge” menjadi sumber daya yang lebih “powerful” 

dibandingkan kapital dan sumberdaya alam. Peran informasi, sebagai input 

dan sekaligus output dari Iptek,  menjadi penting dalam era knowledge-based 

economy.  

Penguasaan teknologi Informasi yang merupakan bentuk modal 

intelektual masih sangat terbatas dimanfaatkan oleh UMKM. Sistem yang 

berbasis pada  jaringan (network) menjadi komponen dalam menentukan 

kesuksesan bisnis di era globalisasi; namun faktanya masih terbatas 

dimanfaatkan, dan masih sangat lemah  dikuasai oleh usaha UMKM 

Indonesia. 

Kesimpulan 

Hambatan UMKM dalam menjalankan usahanya bersumber dari 

eksternal dan internal. Masalah eksternal, yakni (a) akses pembiayaan usaha 

yang terbatas, (b) mahalnya biaya infrastruktur, dan (c) layanan birokrasi yang 

tidak efisien. Sedangkan masalah internal, yakni (a) kelembagaan dan SDM, 

(b) pemasaran, dan teknologi, (c) modal intelektual. 

Masalah eksternal membutuhkan usaha aktif dari pemerintah dan 

lembaga keuangan untuk mengatasinya. Sedang masalah internal bersumber 

dari lemahnya modal intelektual di kalangan UMKM.  
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Pelaku UMKM perlu didorong untuk menyadari bahwa dalam 

Information Society dan Knowledge Base Society menempatkan “knowledge” 

menjadi sumber daya yang lebih “powerful” dibandingkan kapital dan 

sumberdaya alam. Dalam konteks itu peran asosiasi atau koperasi bisa 

menjebatani solusi atas masalah di atas. 
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UMKM DALAM KEBIJAKAN 

 

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke 3 (2015-2019) 

diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan 

menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang 

berbasis sumber daya manusia yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta 

kemampuan iptek. 

Dengan Visi “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.  Dan mengemban Misi, untuk: 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan 

sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai 

negara kepulauan. 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis 

berlandaskan negara hukum. 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri 

sebagai negara maritim. 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan 

sejahtera. 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, 

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 
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Dengan menetapkan Strategi Pembangunan Nasional  sebagaimana pada 

gambar di bawah ini. 

Sumber: Bappenas, RPJM 2015-2019 

Gambar 2-13  : Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 

 

Sasaran Dan Arah Kebijakan Bidang UMKM Dan Koperasi 

Sasaran Dan Arah Kebijakan Bidang UMKM Dan Koperasi Tahun 2015-

2016, adalah: 

1. Meningkatnyakontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian:  

Pertumbuhan PDB UMKM dan koperasi rata-rata 6,5-7,5% per tahun, 

dan indikator kontribusi UMKM dan koperasi dalam penciptaan 

lapangan kerja, devisa (ekspor), dan investasi; 

2. Meningkatnya daya saing UMKM: Pertumbuhan produktivitas UMKM 
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rata-rata 5,0-7,0% per tahun, dan indikator akses ke pembiayaan, dan 

penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk; 

3. Meningkatnya usaha baru: Pertambahan wirausaha baru sebesar 1 juta 

unit dalam lima tahun yang dikontribusikan dari program nasional dan 

daerah;  

4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi: Peningkatan 

partisipasi anggota koperasi dalam permodalan menjadi 55,0% dalam 

lima tahun, pertumbuhan jumlah anggota koperasi rata-rata 7,5-10% per 

tahun, dan peningkatan volume usaha koperasi rata-rata 15,5-18,0% per 

tahun. 

Untuk mendukung stabilitas ekonomi makro, pengembangan UMKM 

menjadi bagian dari skema program aksi khususnya dalam upaya perluasan 

kesempatan kerja dan berusaha. 

Sumber: Bappenas, RPJM 2015-2019 

Gambar 2-14: Skema UMKM dalam mengatasi Kemiskinan 
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Untuk mewujudkan itu semua ditetapkan program dan kegiatan dalam 

rangka memperkuat kelembagaan dan daya saing koperasi dan UMKM. Hal 

itu seperti terlihat pada gambar di bawah ini 

 
Sumber: Bappenas, RPJM 2015-2019 

Gambar 2-15: Program dan Kegiatan Penguatan KUMKM  

Pengembangan UMKM dilaksanakan secara bersama-sama, simultan 

dan komprehensif melalui upaya yang berkelanjutan dari berbagai Lembaga 

dan Kementerian, serta sektor perbankan. Dimana koordinasi dilakukan oleh 

Kementerian KUMKM. Sebagaimana contoh pada ilustrasi di bawah untuk 

kasus Program Pengembangan Ekonomi Produktif melalui Pengembangan 

Penghidupan Berkelanjutan (P2B). 
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Sumber: Bappenas, 2015 

Gambar   2-16: Skema Sinergisme antar Pemangku Kepentingan 

Kebijakan Kementerian 

1. Strategi dan Kebijakan Kementerian KUMKM 

Strategi adalah peningkatan daya  saing UMKM  dan  Koperasi  sehingga  

mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih 

besar (“naik kelas” atau scaling-up) dalam rangka untuk mendukung 

kemandirian perekonomian nasional. Sedangkan Kebijakan yang diambil 

adalah: 

a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 

b. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; 

c. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; 

d. Penguatan kelembagaan usaha; dan 

e. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. 

Untuk itu disusun program kegiatan, yakni berupa (a) Reformasi 

Birokrasi, (b)  Penataan Peraturan Perundang-Undangan, (c) Peningkatan 

kapasitas SDM KUMKM, (d) Kemitraan dan Perluasan Akses Pasar KUMKM, 

(e) Fasilitasi dan Dukungan dengan skema Bantuan Sosial Ekonomi bagi 



Strategi	dan	Kebijakan	Pengembangan	UMKM	

 

Pa
ge
61

	

KUMKM, (f) Dana Dekonsentrasi, (g) Tugas Pembantuan (TP), (h) Dana 

Bergulir LPDB-KUMKM, (i) Kredit dengan Pola Penjaminan/ KUR. 

Dengan menetapkan beberapa kegiatan strategis unggulan, berupa, (a) 

Penataan Data Koperasi dan UMKM, (b) Fasilitasi Penguatan Peran KUD, (c) 

Fasilitasi Pembebasan Biaya Akta Notaris, (d) Fasilitasi Kemudahan Perizinan 

Usaha Mikro dan Kecil, (e) Fasilitasi HAKI bagi pelaku UKM, (f) Diklat dan 

Penumbuhan serta Pengembangan Wirausaha, (g) Fasilitasi Pembiayaan 

KUMKM, (h) Fasilitasi Dukungan Pemasaran melalui LLP-KUKM, (i) 

Revitalisasi Pasar Tradisional, dan (j) Dukungan Program Swasembada 

Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir 

2. Kementerian Perdagangan 

Mengacu pada Undang-Undang No. 7/2014 tentang Perdagangan, pasal 

73 mengenai, Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah, memberi ruang untuk melakukan  pemberian fasilitas, insentif, 

bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan 

pemasaran. Kemudian Permendag 70/2013 jo 56/2014 mengenai Pedoman 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko 

Modern, mengatur antara lain, “Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib 

menyediakan barang dagangan produki dalam negeri paling sedikit 80% dari 

jumlah dan jenis barang yang di perdagangkan”. Dalam regulasi itu juga di 

atur tugas untuk, “mempererat dan mempercepat kolaborasi pedagang dan 

produsen dalam negeri melalui jalinan kemitraan. 
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Tabel 2-3 
Kegiatan Pembinaan KUMKM 

Aktualisasi Produk Tujuan 

1. Workshop (Pengembangan 
Kemasan & Desain, 
Sertifikasi Halal, HaKI) 

2. Pendampingan UMKM 
(repackaging) 

3. Pelatihan dan Bimbingan 
Teknis 

4. Penghargaan UKM Pangan 
Award 

5. Bantuan Sarana Usaha 
Perdagangan (mesin 
kemasan), gerobak, tenda 
dan coolbox) Stimulasi 

6. Forum Kemitraan (Misi 
Dagang Lokal dan Temu 
Usaha) 

7. Pameran Pangan Nusa 
8. Partisipasi Pameran Dalam 

Negeri 
9. Pameran Buah dan Sayur 

Lokal Segar Mall to Mall 

 
 
Produk 
Pangan 
 
Dan 
 
Produk  
Non-Pangan 

1. Meningkatkan daya saing produk 
UKM 

2. Produk UKM dalam negeri akan 
menguasai pasar nasional 
(implementasi Permendag 70/2013 
terkait 80% produk dalam negeri) 

3. Terbantunya promosi bagi UKM 
yang bergerak di bidang pangan 

4. Mengembangkan potensi daerah 
khususnya keanekaragaman cita 
rasa Nusantara serta mendorong 
pengembangan produk kuliner 
Nasional 

5. Mempromosikan dan meningkatkan 
daya saing sayur dan buah lokal 

6. Mengembangkan potensi produk 
pangan lokal serta menjadikan ikon 
pangan di masing-masing 
wilayahnya 

7. Meningkatkan transaksi domestik 
8. Meningkatnya konsumsi Rumah 

Tangga Dalam Negeri. 
Sumber: Kementerian Perdagangan RI, 2015. 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan melalui (a) 

forum dagang, dengan meningkatkan transaksi domestik melalui fasilitasi 

pertemuan para pelaku usaha UMKM dari berbagai propinsi antara penjual 

dan pembeli, (b) Temu Usaha. Dengan menjalin kerjasama kemitraan usaha 

melalui fasilitasi pertemuan antara UMKM dengan peritel modern serta 

Perbankan, (c) Sosialisasi Pedoman Usaha, (d)  Data UMKM binaan di Sektor 

Perdagangan, (e) dukungan memperoleh legalitas UMKM lewat kepemilikan 

izin usaha mikro kecil (IUMK) untuk memudahkan akses pembiayaan, (f) 

fasilitasi peningkatan akses pasar, (g) bantuan sarana usaha pedagang mikro 

kecil. 
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3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, lembaga ekonomi yang didorong 

untuk berperan di Desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM 

Desa  adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 

oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 

Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.  

BUM Desa memang dirancang dengan kepemilikan modal seluruhnya 

atau sebagian besar dimiliki oleh Desa. Sisanya dapat saja dimiliki oleh 

perorangan, kelompok, atau Koperasi. Dalam kontek ini, maka Koperasi 

disamping dapat berbagi peran di desa dengan lembaga ekonomi lainnya 

seperti Swasta dan BUM Desa, secara normatif memiliki ruang untuk berperan 

serta dalam permodalan BUM Desa. 

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, telah di atur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 12 Tahun 2015, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 

memiliki tugas, “menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, 

percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk 

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.” 

BUM Desa diharapkan ke depan menjadi pusat peredaran kegiatan usaha 

masyarakat, dalam hal ini UMKM, bekerja sama dengan koperasi. Diharapkan 

dinamika ekonomi pedesaan menjadi lebih bergairah sekaligus mengisi 

kekosongan pelaku ekonomi yang kuat di pedesaan setelah KUD mengalami 

stagnasi dalam satu dekade terakhir ini. 
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UMKM dalam Kaitannya dengan SDGs   

Kebijakan pembangunan UMKM pada dasarnya untuk mendukung 

terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, sebagaimana yang 

diharapkan dalam kegiatan pembangunan pada umumnya. UMKM dan juga 

Koperasi dapat berkontribusi dalam pencapaian target-target pembangunan 

berkelanjutan yang terkait dengan  penanggulangan kemiskinan, 

pengembangan pertanian berkelanjutan, pengembangan pendidikan yang 

inklusif dan berkelanjutan, pemberdayaan perempuan, penumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan dan lapangan pekerjaan yang layak, industrialisasi, serta 

pemanfaatan sumber daya laut. 

Dengan demikian program  Pengembangan UMKM tidak boleh lepas 

dari komitmen SDGs dan  pembangunan berkelanjutan. Dimana SDGS 

merupakan kelanjutan MDGs telah menetapkan tujuan (goals) untuk 

mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Sedangkan pembangunan 

berkelanjutan diartikan sebagai, (a) pembangunan yang menjaga peningkatan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; (b) 

pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; dan  

(c) pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat 

dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan yang mampu menjaga 

peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Goals No. 8 yang ada di dalam SDGs, yakni Mendorong terciptanya 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tersedianya lapangan 

kerja dan pekerjaan yang pantas untuk semua, isinya adalah: 

1. Pertumbuhan ekonomi per kapita sekurangnya 7% PDB per tahun pada negara-negara 
berkembang(Sustain per capita economic growth in accordance with national circumstances 
and, in particular, at least 7 per cent gross domestic product growth per annum in the least 
developed countries). 



Strategi	dan	Kebijakan	Pengembangan	UMKM	

 

Pa
ge
65

	

2. Mencapai produktivitas yang tinggi melalui diversiifikasi, teknologi, inovasi sektor 
padat karya (Achieve higher levels of economic productivity through diversification, 
technological upgrading and innovation, including through a focus on high-value added and 
labour-intensive sectors). 

3. Kebijakan yang berorientasi pembangunan dan mendukung kegiatan-kegiatan 
produktif, penciptaan pekerjaan layak, wirausaha, kreatifitas dan inovasi, dan 
mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha-usaha mikro, kecil, menengah, 
termasuk akses kepada pelayanan keuangan (Promote development-oriented policies that 
support productive activities, decent job creation, entrepreneurship, creativity and innovation, 
and encourage the formalization and growth of micro, small and medium-sized enterprises, 
including through access to financial services). 

4. Meningkatkan efisiensi sumberdaya dalam konsumsi dan produksi (Improve 
progressively, through 2030, global resource efficiency in consumption and production and 
endeavour to decouple economic growth from environmental degradation, in accordance with the 
10-year framework of programmes on sustainable consumption and production, with developed 
countries taking the lead). 

5. Tercapainya lapangan kerja penuh dan produtif serta pekerjaan yang layak dan upah 
yang setara pada tahun 2030 (By 2030, achieve full and productive employment and decent 
work for all women and men, including for young people and persons with disabilities, and equal 
pay for work of equal value). 

6. Mengurangi pengangguran pemuda melalui penciptaan lapangan kerja, pendidikan 
dan pelatihanhingga 2020 (By 2020, substantially reduce the proportion of youth not in 
employment, education or training). 

7. Mengambil tindakan efektif untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi 
Anak (Take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end modern slavery and 
human trafficking and secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, 
including recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end child labour in all its forms). 

8. Melindungan hak buruh dan lingkungan kerja yang aman (Protect labour rights and 
promote safe and secure working environments for all workers, including migrant workers, in 
particular women migrants, and those in precarious employment). 

9. Mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan hingga 2030 (By 2030, devise and 
implement policies to promote sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture 
and products). 

10. Memperkuat kapasitas Lembaga Keuangan domestik (Strengthen the capacity of domestic 
financial institutions to encourage and expand access to banking, insurance and financial 
services for all). 

11. Meningkatkan bantuan untuk dukungan perdagangan bagi negara sedang berkembang 
(Increase Aid for Trade support for developing countries, in particular least developed countries, 
including through the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance 
to Least Developed Countries). 

12. Mengembangkan dan menjalankan strategi global untuk pekerja remaja dan 
mengimplementasikan Pakto Pekerja Global dari Organisasi Buruh Dunia (By 2020, 



Strategi	dan	Kebijakan	Pengembangan	UMKM	

 

Pa
ge
66

	

develop and operationalize a global strategy for youth employment and implement the Global Jobs 
Pact of the International Labour Organization). 

Menyelaraskan target Program  Kegiatan Prioritas Nasional di dalam 

Matriks Bidang Pembangunan (RPJMN 2015-2019) dalam membangun 

UMKM, yang memiliki perspektif atau dimensi pembangunan berkelanjutan 

sesuai dengan Goals No. 8 yang ada di dalam SDGs itu, sebagai berikut: 

Target 1. Pertumbuhan ekonomi per kapita sekurangnya 7% PDB per tahun 
pada negara-negara Berkembang 

RPJMN Kebijakan pemerintah (RPJMN) salah satunya dengan Menciptakan 
pertumbuhan inklusif. Pola pertumbuhan inklusif memaksimalkan 
potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan 
kerja dalam pasar kerja yang baik (Decent Work) dan ramah keluarga 
miskin akan dapat mendorong perbaikan pemerataan, dan 
pengurangan kesenjangan 

Matriks 
KUMKM 
untuk 
Program 
Lintas/ 
Program/ 
Kegiatan 
Prioritas 
Nasional  

Matriks yang bersesuaian: 
(II.3.M-27 sd 30): Peningkatan 
daya saing UMKM dan 
Koperasi serta sistem 
pendukung layanan 
pembiayaan dan keuangan 
dengan indikator: 
Program pengembangan 
kewirausahaan yang didukung 
kerjasama antara pemerintah, 
dunia usaha, perguruan tinggi, 
dan masyarakat dengan 
sasaran berkembangnya 
wirausaha baru yang 
berpotenasi untuk tumbuh. 
Contoh indikator adalah 
inkubator bisnis, 
technopreneur, dll. 

Target sesuai Tabel  daya saing 
UMKM  di bawah dengan 
penanggungjawab/ pelaksana 
Kemenkop dan UKM, Sedangkan 
kegiatan terkait oleh kementerian 
lain: 
Penyebaran dan Penumbuhan 
Industri Kecil dan Menengah 
Wilayah I & II dibawah 
Kemenperin. 
Pengembangan  dan Peningkatan 
Perluasan Kesempatan Kerja 
dibawah Kemenaker. 
Peningkatan Kemandirian Daya 
Saing Industri dan UMKM Berbasis 
Teknologi di bawah BPPT. 

Implikasi 
Kebijakan 

Memanfaatkan bonus 
demografi sebagai upaya 
mendorong penurunan angka 
pengangguran dan 
Memperkecil ketimpangan 
pembangunan dengan 
membuka peluang usaha di 
wilayah IBT. 

Koordinasi antar kementerian dan 
lembaga untuk penguatan daya 
saing UMKM. 
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Target 2.  Mencapai produktivitas yang tinggi melalui diversiifikasi, teknologi, 
inovasi sektor padat karya 

RPJMN Memperbesar investasi padat pekerja. Terbukanya lapangan kerja 
baru menjadi salah satu sarana meningkatkan pendapatan penduduk. 
Diperlukan investasi baru untuk terciptanya lapangan kerja dan 
kesempatan kerja baru untuk menyerap seluas-luasnya angkatan kerja 
yang berpendidikan SD dan SLTP;  

Matriks 
KUMKM 
untuk 
Program 
Lintas/ 
Program/ 
Kegiatan 
Prioritas 
Nasional  

Matriks yang bersesuaian:  
(II.3.M-30 sd 31):  
Pengembangan kewirausahaan yang 
didukung kerjasama antar 
pemerintah, dunia usaha, perguruan 
tinggi dan masyarakat. Peningkatan 
kualitas produk UMKM dan 
Koperasi melalui penerapan 
standarisasi dan sertifikasi, serta ICT. 
dengan indikator: 
UMKM dan koperasi difasilitasi 
dalam penerapan ICT untuk 
mendukung produksi, pemasaran 
dan manajemen. 

Target sebanyak 2600 UKM 
mengikuti pilot penerapan 
ICT dalam pelayanannya. 
Diklat manajemen SDM 
KUMKM yang diperluas. 
dengan penanggungjawab/ 
pelaksana Kemenkop dan 
UKM, Sedangkan kegiatan 
terkait oleh kementerian 
lain:  
Pemberdayaan Masyarakat 
Pesisir dan Pengembangan 
Usaha, oleh KKPK 

Target 3 Kebijakan yang berorientasi pembangunan dan mendukung kegiatan-
kegiatan produktif, penciptaan pekerjaan layak, wirausaha, kreatifitas 
dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha-
usaha mikro, kecil, menengah, termasuk akses kepada pelayanan 
keuangan 

Target 4 Meningkatkan efisiensi sumberdaya dalam konsumsi dan produksi 

RPJMN Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor 
pertanian. Isu lain yang masih tertinggal dan memerlukan perhatian 
adalah upaya meningkatkan produktivitas pertanian petani miskin, 
usaha perikanan tangkap maupun budi daya, dan usaha skala mikro 
lainnya yang menunjang rantai produksi usaha kecil yang menjadi 
potensi di wilayah. 
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KUMKM 
untuk 
Program 
Lintas/ 
Program/ 
Kegiatan 
Prioritas 
Nasional 

Matriks yang bersesuaian: 
(II.3.M-31):  
Penguatan peran koperasi 
dalam mendukung 
kemandirian energi dan 
pengembangan produk 
ramah lingkungan dengan 
indikator dukungan untuk 
koperasi yang 
mengembangkan usaha 
dengan pemanfaatan energi 
baru dan terbarukan. 

Target program adalah UMKM 
dan koperasi yang melakukan pilot 
project dengan penanggungjawab/ 
pelaksana  
Kemenkop dan UKM, Sedangkan 
kegiatan terkait oleh kementerian 
lain:  
Dukungan Penanganan Pasca 
Panen dan Pembinaan Usaha oleh 
Kementan, Pengembangan Produk 
dan Usaha Pasca Panen Non 
Pangan Hasil Perikanan oleh KKP 

Target 5 Tercapainya lapangan kerja penuh dan produtif serta pekerjaan yang 
layak dan upah yang setara pada tahun 2030 

Target 6 Mengurangi pengangguran pemuda melalui penciptaan lapangan 
kerja, pendidikan dan pelatihanhingga 2020 

RPJMN Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal. Perluasan 
kesempatan kerja dan usaha yang baik perlu diciptakan untuk 
penduduk kurang mampu dan pekerja rentan, termasuk penyandang 
disabilitas dan lanjut usia potensial.  

KUMKM 
untuk 
Program 
Lintas/ 
Program/
Kegiatan 
PrioritasN
asional 

Matriks yang bersesuaian:  
(II.3.M-30 sd 31):  
Pengembangan kewirausahaan yang 
didukung kerjasama antar 
pemerinth, dunia usaha, perguruan 
tinggi dan masyarakat. 
Pengembangan pendidikan dan 
pelatihan perkoperasian, Program 
Revitalisasi penyelenggaraan diklat 
bagi SDM UMKM dan Koperasi, 
Peningkatan Kapasitas dan 
Kompetensi serta Advokasi SDM 
KUMKM, Monitoring dan Evaluasi 
Pengembangan SDM KUMKM, dan 
Pengembangan Pendidikan dan 
Pelatihan Perkoperasian.   

Target program adalah 
pendampingan dan pelatihan 
untuk wirausaha baru  dengan 
penanggungjawab/ pelaksana  
Kemenkop dan UKM,  
Sedangkan kegiatan terkait 
oleh kementerian lain: 
Peningkatan Kualitas SDM 
Industri oleh Kemenperin. 
Pelatihan Masyarakat Desa, 
Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi oleh Kemendes 
PDT & Transmigrasi. 
Penyediaan Layanan Kursus 
dan Pelatihan oleh 
Kemendikbud. 

Target 7 Mengambil tindakan efektif untuk penghapusan bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk bagi Anak 

RPJMN Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan 
Pekerja Anak  
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KUMKM 
untuk 
Program 
Lintas/ 
Program/ 
Kegiatan 
Prioritas 
Nasional 

Matriks yang bersesuaian:  
Buku II RPJMN hal -1-36, dengan 
sasaran: 
Meningkatnya Perlindungan 
Pekerja Perempuan dan 
Penghapusan Pekerja Anak dan 
indikator: 
Kerjasama Lintas Sektoral 
perlindungan pekerja perempuan 
dan anak, Advokasi pekerja 
perempuan dan anak 

Kementerian pelaksana: 
Kementerian Tenaga Kerja,  
Perluasan program akan 
melibatkan kementerian 
terkait: 
Kemendikbud, Kemenkop 
UKM, dan Kemeterian PP 
dan PA. (Cross cutting issues 
yang menjadi perluasan 
cakupan program bagi 
Kemenkop UKM). 

Implikasi 
Kebijakan 

Isu kemiskinan di wilayah 
perdesaan dan perkotaan tidak 
terlepas dari isu kerentanan pada 
anak dan perempuan. Upaya 
pemberdayaan pada kedua 
kelompok ini bisa diintegrasikan ke 
dalam upaya untuk memenuhi isu-
isu “cross cutting” seperti gender, 
pendidikan, dan kesehatan.  

Kemenkop dan UKM dapat 
mengembangkan program 
pelatihan dasar bagi anak untuk 
dikembangkan menjadi 
program remaja dan wirausaha 
muda tanpa mencederai isu 
perlindungan pekerja anak.  

Target 8 Melindungi hak buruh dan lingkungan kerja yang aman 
Target 9 Mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan hingga 2030 
RPJMN Meningkatnya usaha lokal dalam industri pariwisata dan 

meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi. 
KUMKM 
untuk 
Program 
Lintas/ 
Program/
Kegiatan 
Prioritas 
Nasional 

Matriks yang bersesuaian:  
(II.3.M-35): Layanan pemasaran bagai 
KUKM, dalam hal ini dikaitkan dengan 
usaha di bidang jasa dan penjualan 
produk UKM yang sangat erat dengan 
industri pariwisata dengan indikator 
fasilitasi promosi dan pemasaran 
produk KUKM.  

Instansi pelaksana adalah 
Kemenkop UKM sedangkan 
kegiatan terkait oleh 
kementerian lain: 
Peningkatan Kemitraan 
Industri Pariwisata oleh 
Kementerian Pariwisata. 

Target 10 Memperkuat kapasitas Lembaga Keuangan domestic 

RPJMN Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro. Usaha mikro 
perlu memperoleh dukungan penguatan teknologi, pemasaran, 
permodalan, dan akses pasar yang bagus. Dukungan semacam ini 
perlu diberikan mengingat sebagian besar usaha mikro tidak memiliki 
lokasi permanen dan tidak berbadan hukum, sehingga rentan 
terhadap berbagai hambatan yang dapat menghalangi potensinya 
untuk tumbuh kembang;  
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KUMKM 
untuk 
Program 
Lintas/ 
Program/ 
Kegiatan 
Prioritas 
Nasional 

Matriks yang bersesuaian:  
(II.3.M-27):  
Peningkatan Daya Saing UMKM 
dan Koperasi, Penguatan sistem 
pendukung layanan keuangan 
lainnya bagi UMKM dan koperasi 
dengan indikator inovasi skema 
pembiayaan dan layanan 
keuangan untuk wirausaha baru 
(penjaminan kredit, asuransi 
mikro (kesehatan, pendidikan, 
bencana, dlsb). 

Target sesuai Tabel di atas 
dengan penanggungjawab/ 
pelaksana Kemenkop dan UKM,  
Sedangkan kegiatan terkait oleh 
kementerian lain: 
Pelayanan Pembiayaan Pertanian 
dan Pengembangan Usaha 
Agribisnis Perdesaan (PUAP) 
oleh Kementan, Pengelolaan 
Dana Bergulir oleh LPDB 
Kemenkop 

Target 11 Meningkatkan bantuan untuk dukungan perdagangan  bagi negara 
sedang berkembang 

RPJMN Arah kebijakan bidang perdagangan dalam negeri tahun 2015-2019 
adalah meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih 
efisien dan berkeadilan melalui: (i) pembenahan sistem distribusi 
bahan pokok dan sistem logistik rantai pasok agar lebih efisien dan 
lebih andal serta pemberian insentif perdagangan domestik sehingga 
dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan 
mengurangi kesenjangan antar wilayah, (ii) pembenahan iklim usaha 
perdagangan yang lebih kondusif, serta (iii) penguatan perlindungan 
konsumen dan standardisasi produk lokal di pusat dan di daerah. 

KUMKM 
untuk 
Program 
Lintas/ 
Program/ 
Kegiatan 
Prioritas 
Nasional 

Matriks yang 
bersesuaian:  
(II.3.M-32 sd 33):  
Perluasan pasar produk 
UMKM dan koperasi di 
dalam negeri, 
peningkatan akses ke 
pasar luar negeri, dan 
pengembangan PLUT  
(Pusat Layanan Usaha 
Terpadu) yang 
didalamnya juga 
mencakup program e-
business (e-commerce). 

Target program adalah meningkatkan 
jangkauan dan kualitas produk UKM 
untuk pasar dalam dan luar negeri 
dengan penanggungjawab/ pelaksana  
Kemenkop dan UKM,  
Sedangkan kegiatan terkait oleh 
kementerian lain: Pembinaan dan 
Pengembangan E-Bisnis oleh Kementerian 
Komunikasi dan Informatika, 
Pemberdayaan Dagang Kecil, Menengah, 
dan Peningkatan Produk Dalam Negeri 
oleh Kementerian perdagangan. 
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KUMKM 
untuk 
Program 
Lintas/ 
Program/ 
Kegiatan 
Prioritas 
Nasional 

Matriks yang 
bersesuaian:  
(II.3.M-32 sd 33):  
Perluasan pasar produk 
UMKM dan koperasi di 
dalam negeri, 
peningkatan akses ke 
pasar luar negeri, dan 
pengembangan PLUT  
(Pusat Layanan Usaha 
Terpadu) yang 
didalamnya juga 
mencakup program e-
business (e-commerce). 

Target program adalah meningkatkan 
jangkauan dan kualitas produk UKM 
untuk pasar dalam dan luar negeri 
dengan penanggungjawab/ pelaksana  
Kemenkop dan UKM,  
Sedangkan kegiatan terkait oleh 
kementerian lain: Pembinaan dan 
Pengembangan E-Bisnis oleh Kementerian 
Komunikasi dan Informatika, 
Pemberdayaan Dagang Kecil, Menengah, 
dan Peningkatan Produk Dalam Negeri 
oleh Kementerian perdagangan. 

Target 12 Mengembangkan dan menjalankan strategi global untuk pekerja 
remaja dan mengimplementasikan Pakto Pekerja Global dari 
Organisasi Buruh Dunia 

RPJMN Mengacu kepada Peraturan Ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 
2003 tentangKetenaga kerjaan, UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan UU Nomor 21 
Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh) serta Undang-
undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. 

Implikasi 
Kebijakan 

Substansi tentang perlindungan masih lemah dalam perundangan, 
sementara kebanyakan pekerja informal tersebut adalah pekerja 
migran tanpa dokumen dan pekerja rumah tangga.  Perluasan 
program pada matriks pengembangan UMKM dan koperasi dapat 
mencakup penambahan kurikulum dan program advokasi yang 
terkait dengan hak dan tanggungjawab pemberi kerja terutama untuk 
kaum minoritas dan kelompok rentan.   

Sumber: Bappenas, 2015 

 

Tantangan Kebijakan Masa Turbulen 

Pelambatan ekonomi yang dimulai sejak 2013 dan diduga akan berlanjut, 

menyebabkan perekonomian di banyak negara saat ini terganggu  baik 

konsumsi, maupun produktivitas. Demikian pula di Indonesia, banyak faktor 

eksternalitas yang berpengaruhnya besar, dan cenderung sulit dikendalikan. 

Sementara di sisi lain adanya keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah untuk 
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menjaga pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan tingkat konsumsi 

dalam negeri.  

Muncul kekhawatiran bagi keberlangsungan UMKM dan Koperasi, 

khususnya pada keberlanjutan produktivitas, pendanaan/akses modal, dan 

permintaan pasar, dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang tengah melambat 

dan gejolak ekonomi yang datang kadang sulit diantisipasi.  

Tantangan utama bagi UMKM adalah menurunnya permintaan akibat 

menurunnya daya beli, yang diikuti oleh fluktuasi tingkat suku bunga, serta 

perilaku pemodal kuat yang masuk merebut pasar UMKM. Strategi yang 

harus dilakukan oleh pemerintah,  adalah menjaga agar UMKM tetap bisa 

berjalan melalui cara antara lain, melakukan (a)kebijakan pencegahan 

penutupan usaha, (b)kebijakan untuk bertahan (survival), (c) kebijakan untuk 

mendukung pertumbuhan usaha. 

Strategi 1: Kebijakan Penutupan Usaha 

Keputusan penutupan usaha sangat dipengaruhi oleh tekanan yang sulit 

bagi UMKM diatasi. Hal itu bisa terjadi karena beberapa hal, yakni (a) 

kesulitan arus kas jangka pendek, (b) alih generasi, dan (c) kehilangan 

pelanggan tradisionalnya. 

Rekomendasi Kebijakan yang perlu dipertimbangkan, antara lain adalah:  

a. Menyediakan danadengan ketentuan sederhana dan bunga pinjaman 

terjangkau. Akan lebih baik menggunakan dana pemerintah, dan dukungan 

dana CSR dari pihak swasta, dengan mengoptimalkan koperasi sehat 

sebagai operator di lapangan; 

b. Pemberian keringanan, atau mungkin penundaan, dalam (a) pembayaran 

pajak dalam periode tertentu, (b) pemberian subsidi atas bunga pinjaman 

yang menjadi kewajiban; 
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c. Memberikan bantuan bea siswa bagi pelanjut usaha keluarga untuk 

memgikuti pendidikan dan latihan yang relavan dengan usaha yang 

dijalani keluarga; 

d. Menegakkan aturan tentang persaingan usaha yang sehat, sebatas 

kewengangan. 

Namun tidak menutup kemungkinan penutupan itu tidak bisa dihindari 

karena alasan, antara lain (a) pasokan bahan baku semakin sulit, (b) konsumen 

sudah beralih pilihan, (c) teknologi tidak bisa diperbaharui dan semakin tidak 

efisien, dan (d) berkurangnya tenaga kerja yang memiliki keahlian khas. Hal 

ini terjadi pada industri genting Jatiwangi, Majalengka, yang terpaksa harus 

gulung tikar secara serempak, padahal sudah beberapa dekade industri ini 

telah menjadi ikon daerah dan menjadi sandaran hidup masyarakat. 

Strategi 2: Kebijakan untuk Bertahan (survival) 

Persaingan usaha yang semakin ketat dan berat belakangan ini, banyak 

menghantui UMKM maka tidak jarang mereka harus melakukan tindakan 

untuk mempertahankan usahanya agar tetap berjalan, antara lain berupa: (a) 

penghematan biaya operasional,  tindakan ini bertujuan dengan melakukan 

pengurangan biaya, (b) diferensiasi produk, dengan melakukan upaya 

pengemasan ulang, reorentasi produk, maupun menciptakan produk turunan 

yang memiliki keunikan, (c) membuka pasar untuk menyasar target baru 

konsumen, atau segmen pasar yang khusus, (d) mengurangi permintaan 

tenaga kerjanya, biasanya pada saat penurunan usaha lebih memilih 

mempertahankan pekerja yang sudah teruji.  

Berkenaan dengan itu, kebijakan yang disarankan agar diarahkan untuk 

mendukung penurunan biaya produksi atau biaya operasional, antara lain 

dengan: 
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a. Pemberian keringanan (subsidi) bunga kredit.  Misal, memperluas cakupan 

KUR dengan mempertimbangkan juga existing loans.Peningkatan besaran 

(intensity) penjaminan dari Askrindo untuk kredit yang dimiliki UMKM. 

Menurunkan premi resiko UMKM pada situasi tertentu; 

b. Pemberian keringanan (subsidi) pajak dan/atau tarif dasar listrik; 

c. Penerapan undang-undang tenaga kerja yang fleksibel, untuk sementara 

waktu. Untuk memfasilitasi unit usaha saat melakukan labor hoarding; 

d. Meningkatkan frekuensi pelatihan untuk menjangkau lebih banyak UMKM; 

e. Peningkatan peluang permintaan barang atau jasa bagi UMKM. Serta 

memperluas program kemitraan usaha besar dengan UMKM.Meningkatkan 

plafon anggaran proyek (atau program) yang khusus diperuntukkan bagi 

UMKM; 

f. Pengembangan e-commerce sebagai platform bagi UMKM dalam 

berusaha/bertransaksi. E-commerce menawarkan platform bertransaksi yang 

sangat efisien terutama dari sisi unit usaha. 

g. Penurunan biaya transaksi dalam melakukan bisnis. Memotong berbagai 

biaya-biaya regulasi yang tidak diperlukan, seperti regulasi yang mengatur 

ekspor, seperti lisensi, perijinan, sertifikasi, dan lain sebagainya. 

Strategi 3: Kebijakan untuk Mendukung Pertumbuhan Usaha 

Kebijakan untuk meningkatkan kinerja UMKM yang tengah mengalami 

pertumbuhan usaha dan meningkatkan tingkat penjualan. Dipertimbangkan 

untuk melakukan dukungan kebijakan, antara lain berupa: 
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a. Pengadopsian teknologi maju. Memberikan keringanan pembelian mesin 

mutakhir (subsidi belanja modal). Memfasilitasi kemitraan dengan unit 

usaha besar dan yang lebih maju, baik perusahaan lokal maupun asing. 

b. Dukungan bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi produk maupun 

upaya yang tidak mengenal henti untuk meningkatkan mutu; 

c. Peningkatan kualitas tenaga kerja, melalui pelatihan, pemagangan, dan 

penambahan fasilitas kerja; 

d. Dukungan promosi antara lain, melalui penyedian kesempatan mengikuti 

pameran di luar negeri. 
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SISTEM PEREKONOMIAN 
NASIONAL MENURUT UUD NRI  

 

 

 

Konstitusi sebuah negara menjamin segala sesuatu yang berkaitan 

dengan perikehidupan  berbangsa tidak terkecuali sistem perekonomian 

nasional. Sistem perekonomian nasional pada dasarnya adalah cara pandang 

dan keyakinan suatu bangsa untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan 

dengan hajat hidup orang banyak, khususnya berkaitan dengan kewenangan 

mengelola dan menguasai faktor produksi oleh sektor publik dan privat. 

Bangsa Indonesia sudah sepakat sejak awal untuk mengusung sistem 

perekonomian yang berkeadilan, dimana peran negara diposisikan penting 

dan srategis untuk terlibat mengatur dan menguasai sumberdaya ekonomi 

yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, namun tetap memberikan 

keleluasan dan kemungkinan berkembangnya pelaku usaha mandiri (sektor 

privat) selaras dengan semangat gotong royong dan berazaskan kekeluargaan. 

Sebagai suatu bangsa yang telah lama menelan kepahitan akibat sistem 

imperialism dan liberalism, namun di sisi lain juga memandang pentingnya 

pembatasan kekuasaan negara atas kegiatan perekonomian nasional untuk 

menghindari pemasungan atas daya kreasi masyarakat dalam menggapai 

kesejahteraan relatif masyarakat. Maka para pendiri bangsa sejak awal melihat 

sistem demokrasi ekonomi berlandaskan Pancasila adalah bentuk ideal untuk 

mengusung pembentukan kesejahteraan umum yang berkepriadilan dan 

berkeprimanusian. Pemerintah selalu hadir dalam setiap permasalahan dan 
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kesejahteraan bangsa, namun tidak menjadi pihak yang paling menguasaidan 

mendominasi. Mekanisme pengawasan dan pengendalian merupakan cara 

yang dianggap efektif dalam membangun suatu tatanan perekonomian yang 

berazaskan kekeluargaan dan gotong royong, serta dilaksanakan atas dasar 

usaha bersama. 

Patut diakui, dewasa ini sebagai dampak dari globalisasi ekonomi dan 

kerasnya tekanan mainstream ekonomi yang berkarakter sistem pasar disertai  

kuatnya rangsangan modal kapital di pasar, menyebabkan bergesernya 

mindset bangsa secara massif. Indikasi ke arah itu adalah makin tingginya 

ketergantungan konsumsi masyarakat pada barang dan jasa bermuatan impor 

tinggi dari negara-negara adidaya, dan rontoknya sebagian besar sektor riil 

dalam negeri, karena beberapa kendala teknis dan non teknis yang harus 

dihadapi. Implikasi dari itu maka jurang kesejahteraan kelompok masyarakat 

pun semakin melebar, dan dalam satu dekade terakhir ini defisit neraca 

perdagangan pun mewarnai perekonomian nasional. 

Fenomena itu tampaknya harus menjadi momentum untuk kembali 

meneguhkan sistem perekonomian nasional, sehingga di masa mendatang 

tidak lagi terombang-ambing kecenderungan global yang justru sangat 

merugikan stabilitas dan ketahanan ekonomi. 

Landasan Filosofis  

Perekonomian nasionalyang berlandaskan Pancasila merupakan pilihan 

awal dan akhir. Pemilihan landasan ini tidak semata karena pertimbangan 

bahwa Indonesia tidak mungkin berada pada dua titik ekstrim antara kapitalis 

dan sosialis; namun didasari oleh keyakinan bahwa Indonesia memiliki 

karakteristik budaya, cita-cita, dan cara pandang yang berbeda dalam melihat 

peranan negara, serta kebebasan individu, dalam perekonomian nasional. 
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Sistem ekonomi Pancasila, sekurang-kurangnya memiliki lima (5) ciri 

pokok, yakni (a) ekonomi “disusun…” bukan “tersusun…” tidak 

menyerahkan seluruhnya pada mekanime pasar, (b) dilaksanakan  sebagai 

usaha bersama; (c) negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, namun 

tidak menampilkan peran masyarakat (swasta), (d) kegiatan produksi 

dilaksanakan atas dasar pemilikan dan pemilikan anggota masyarakat, (e)  

modal ekonomi tidak terbatas pada modal kapital, namun juga modal 

intektual, modal lingkungan, modal budaya, dan modal sosial. 

Pancasila sebagai landasan filosofis sistem perekonomian nasional, yang 

menurut Ir.Soekarno dapat diperas menjadi trisila, dan dapat diperas lagi 

menjadi gotong royong; mengisyaratkan bahwa founding father Indonesia 

memimpikan sebuah prinsip kebersamaan dalam membangun ekonomi 

nasional dengan mempertimbangkan kemajemukan bangsa. Sedangkan 

kebersamaan memuat nilai luhur dalam melihat manusia sebagai hakekat 

hidup berbangsa. Ada tiga makna dasar dari esensi kebersamaan, yakni (a) 

pengakuan kedaulatan rakyat dalam berekonomi, (b) kesetaraan sebagai 

bagian dari perikemanusian dan perikeadilan, dan (c) kemandirian sebagai jati 

diri bangsa. 

Gotong royong bisa berjalan manakala prinsip kekeluargaan menjadi 

bagian yang terinternalisasi dalam jiwa bangsa. Hampir sulit dibayangkan 

praktik gotong royong dapat terwujud manakala tidak tersedia prinsip 

kekeluargaan yang melekat dalam batin setiap manusia Indonesia.  Oleh sebab 

itu senyatanya gotong royong dan kekeluargaan harus menyatu, dan bersama-

sama menjadi ruh bagi perekonomian Indonesia yang berlandaskan pada 

Pancasila. 

Koperasi adalah merupakan penjelmaan dari sistem perekonomian 

yangmemiliki karakter gotong royong dan kekeluargaan, hal mana diungkap 
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secara gamblang dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 (sebelum 

diamandemen). Bahwa saat ini terjadi stigmatisasi koperasi yang berakibat 

tereduksinya secara substansial dalam konstitusi dan sekaligus pada 

dialektika wacana publik; ini merupakan tantangan bagi pelaku, pegiat, 

pemerhati, dan regulator koperasi untuk membangun kembali keyakinan 

kolektif tentang pentingnya marwah kemandirian untuk tetap hidup dalam 

gerak koperasi Indonesia; agar koperasi bisa tetap tegar kembali menjadi pilar 

ekonomi bangsa. 

Tekanan yang dihadapi oleh koperasi telah menggoyahkan 

keseimbangan pegiat koperasi di lapangan. Pada praktiknya saat ini banyak 

koperasi tidak lagi memiliki ruh yang diasumsikan oleh para pendiri bangsa, 

yakni kemandirian, namun hal itu seyogyanya tidak menjadi alasan untuk 

melunturnya semangat kebersamaan dalam berekonomi melalui gerakan 

koperasi. Persoalan pokoknya adalah mengembalikan ruh koperasi pada insan 

koperasi secara sistimatis, dan hal itu diawali dengan mendudukan koperasi 

di tempat yang pantas dalam sistem perekonomian nasional. 

Landasan Yuridis 

Secara tekstual komitmen landasan yuridis dalam sistem perekonomian 

Indonesia, adalah UUD 1945, dan itu tidak bergeming. Namun dalam kurun 

waktu 70 tahun terakhir ini, telah terjadi pergeseran dan penyesuaian makna 

yang berimplikasi pada implementasi kebijakan pembangunan yang diambil 

agak berbeda dari waktu ke waktu. Pergeseran makna mulai terasa sejak masa 

demokrasi terpimpin diberlakukan.  

Diawali tahun 1955, telah terjadi pertarungan ide antara Widjojo 

Nitisastro dengan  Mr. Wilopo, yang melihat asas kekeluargaan dalam 

perekonomian nasional dalam perspektif yang berbeda. Perbedaan cara 
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pandang itu terus bergulir dan terasa sampai saat ini.  Kedua tokoh yang 

masing-masing melihat dari perspektif ekonomi dan hukum ini pada dasarnya 

berbeda melihat posisi negara dalam proses memajukan kesejahteraan umum 

sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Indonesia.  

Proses dialektika dalam praktik berbangsa mencapai puncaknya di awal 

reformasi khususnya tahun 2002. Pertentangan dalam sidang PAH I BP MPR, 

yang diakhiri dengan menambahkan dua ayat baru dalam Pasal 33 UUD 1945, 

yang oleh sementara pihak, khususnya kehadiran ayat 4 dan 5, dianggap 

sebagai suatu kekeliruan yang akan dapat melumpuhkan dan mendegradasi 

paham “gotong royong dan kekeluargaan”, atau setidak-tidaknya ada upaya 

menyusupkan paham individualisme dan liberalisme ekonomi ke dalam Pasal 

33 UUD 1945.  

Sehingga peran negara terkoreksi secara signifikan dalam konstitusi. 

Implikasinya, sektor privat melaju dengan kencangnya tanpa kontrol yang 

berarti dari negara, dan menemukan titik yang membahayakan saat 

“kebebasan kapital” itu,  beririsan dengan budaya korupsi sebagai patologis 

birokrasi, dan juga masuk dalam budaya politik. Maka lengkap sudah, 

ekonomi konstitusi yang mulanya dimaknai sebagai ekonomi berbasis etika 

dan moral, telah berubah menjadi ekonomi pragmatik lengkap dengan 

moneymetric sebagai instrumen dalam mengukur kinerja. 

Kondisi di atas, cenderung mendorong ekonomi politik mengambil posisi 

keberpihakan semu terhadap ekonomi akar rumput, yang lahir dari sistem 

nilai budaya bangsa yakni gotong royong dan kekeluargaan. Sekaligus 

mendegradasi usaha rakyat yang tersebar dan terbentuk secara alamiah 

melewati sejarah yang panjang.  

Ekonomi hasil amandemen berasumsi bahwa usaha besarlah yang akan 
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mempercepat kesejahteraan umum, dan usaha kecil yang “tidak efisien” harus 

didorong berdasarkan hukum alam “membesar atau mati”. Bagaimana tidak, 

kontribusi koperasi pada kehidupan ekonomi nasional selalu dikaitkan 

dengan kontribusinya pada PDB, yang nyatanya kecil. Pertanyaannya apakah, 

pembangunan semata selalu diukur dengan itu? Bagaimana dengan 

pemerataan, dan bagaimana pula dengan partisipasi rakyat dalam 

membangun kesejahteraan dan kebahagian mereka sendiri. 

Absurditas kebijakan pada ekonomi rakyat, antara lain terlihat pada 

formalisme kelembagaan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. 

Koperasi yang dikelompokan dengan UMKM mengindikasikan bahwa usaha 

besar  dalam ekonomi politik Indonesia di tempatkan sebagai kekuatan sentral 

yang tidak membutuhkan kebersamaan, karena tidak tersedia ruang untuk 

hadirnya rakyat jelata dalam struktur usaha besar, sementara di sisi lain, 

KUMKM sendiri diposisikan marginal dalam manajemen pemerintahan dari 

pusat sampai daerah. 

Pengelompokan itu yang seyogyanya menjadi basis keberpihakan 

(affirmative policy), dalam praktiknya alih-alih menjadi sasaran “pembinaan” 

yang muncul kemudian adalah “pembina-sa-an” melalui celah-celah regulasi. 

Misal, kehadiran UU No 20 tahun 2008 sebagai bentuk nyata formalisme 

kelembagaan, yang kemudian beririsan dengan berkembangnya budaya  

“retorikakeberpihakan” oleh kaum politisi, kerap menyebabkan kegagalan 

pahamyang makin dalam bagi penyelenggara negara dalam memahami esensi 

pembinaan soko guru ekonomi nasional. 

Puncak dari kegagalan paham secara kolektif dalam memahami sistem 

perekonomian nasional versi amandemen,  adalah dibatalkannya UU Nomor 

17 Tahun 2012 oleh MK. Dan memberlakukan kembali UU Nomor 25 tahun 

1992. Pembatalan ini mengindikasikan telah terjadi distorsi saat menurunkan 



Strategi	dan	Kebijakan	Pengembangan	UMKM	

 

Pa
ge
83

	

amanat UUD hasil amandemen dalam pengembangan perkoperasian nasional, 

hal ini dimungkinkan karena adanya bagian konstitusi yang cenderung 

mengundang gejala multi tafsir. 

Ayat 4 yang berbunyi “perekonomian nasional diselenggarakan 

berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. 

Demokrasi ekonomi yang dipahami sebagai equal treatment sangat tidak 

realistik, di tengah disparitas kesejahteraan dan penguasaan faktor produksi 

yang timpang; hal ini akan menyebabkan semakin lebarnya jurang kehidupan 

dan indikasi kearah itu saat ini sudah terlihat.  

Demikian pula penggunaan frase “efisiensi berkeadilan”,seakan 

menampikan realitas budaya yang ditandai dengan kearifan dan keluhungan 

budi, dan lagi-lagi mendewakan parameter kuantitatif yang pengukuranya 

lebih mudah dan jelas. Dalam arti, terminologi “efisiensi” yang merupakan 

parameter neoliberalisme dan kapitalisme (output>input) mengutamakan 

maksimalisasi profit (profit maximalitation), jelas tidaklah terlalu tepat dalam 

menggerakan partisipasi publik secara merata di seluruh tanah air. Dengan 

memasukan kata “keadilan” pun tidak serta merta menghilangkan 

ketidakadilan struktural yang dibangun oleh terminologi itu. Sehingga 

akhirnya, “menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” 

sulit terwujud, yang ada terjadi disparitas kehidupan yang semakin melebar 

dan konflik kepentingan yang semakin keras. 

Sementara ayat 5, berpotensi bisa dimanfaatkan untuk berbagai 

kepentingan, banyak pihak menyebut sebagai “pasal karet”, yang antara lain 

memungkinkan terjadinya praktik ekploitasi sumberdaya alam tidak 

terkendali bukan untuk kepentingan rakyat banyak. Ayat ini pula yang dalam 
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politik ekonomi mendistorsi keinginan luhur para pendiri bangsa tentang 

perekonomian nasional. Banyak perundang-undangan yang lahir 

memanfaatkan fleksibilitas ayat ini, yang kadang bertolak belakangan dengan 

harapan dan kepentingan masyarakat luas.  

Berkenaan dengan itu patut dipertimbangkan kembali kehadiran kedua 

ayat tersebut (4 dan 5), setidak-tidaknya ada perubahan penjelasan tentang itu, 

seraya mempertimbangkan kembali munculnya, eksistensi koperasi sebagai 

badan usaha yang tepat menurut sistem perekonomian nasional, sebagaimana 

pada penjelasan pasal 33 pada UUD 1945 sebelum diamandemen. 

Penjelasan pasal 33 UUD 1945 awal, lebih jernih dan menapak pada 

komitmen berbangsa seyogyanya menjadi pijakan yang kokoh bagi sistem 

perekonomian nasional Indonesia ke depan. Penempatan koperasi sebagai 

badan usaha yang sesuai dengan jiwa pasal 33 awal, karena para pendiri 

bangsa menyadari bahwa sistem perekonomian yang Indonesia idam-idamkan 

mutlak berisi semangat gotong royong dan kekeluargaan, serta menutup 

kemungkinan paham yang tidak selaras dengan itu, yakni individualisme dan 

liberalisme. Sebagaimana diungkap dalam pidato presiden pertama RI 

(Soekarno, 15 Juli 1945), antara lain: 

”...buanglah sama sekali paham individualisme itu, janganlah dimasukkan dalam 
Undang-Undang Dasar Indonesia yang dinamakan “right of the citizen”, maka oleh 
karena itu, jikalau Indonesia betul-betul hendak mendasarkan negara Indonesia 
kepada pahamkekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotong royong dan 
keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualism dan 
liberalisme dari padanya” 

Pemikiran Bung Karno itu juga dimuat oleh buku berjudul History of 

Indonesia in The Twentieth Century, yang ditulis Bernhard Dahm (1971). 

Back in the early thirties, in his pamphlet For an Independent Indonesia, he had describe 
independence as the ‘golden bridge’ at the other end of which his people fate would be 
decided, and had called on the marhaen – peasants, traders, clerks, labourers, fisher-folk, 
craftsmen, pedicab drivers and ‘little men’ of all kinds – to see to it that the Indonesian 
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state did not become a tool of capitalism.  

Pada dasarnya esensi ide itu tampak jelas pada pasal 27 ayat 2 yang 

mengandung azas egalitariasis, hal mana terangkum dalam rumusan, "setiap 

warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang sesuai 

dengan kemanusiaan"; maka jelas sistem perekonomian Indonesia lebih 

condong pada sosialisme. Dalam kerangka berfikir itu, maka sekali lagi jelas 

tidak ada tempat bagi usaha mendewakan modal kapital, dan tidak memberi 

ruang untuk menuju ke arah itu. 

Koperasi yang menurut Dawam Rahardjo (2015) disebut sebagai 

kelembagaan sosialisme religius, telah mengalami degradasi makna pasca 

amanden. Implikasinya antara lain telah mengubah orientasi dan karakter 

koperasi,dari “alat  perjuangan ekonomi rakyat”, yang kemudian di era orde 

baru juga dibawa menjadi “alat kebijakan pembangunan”; menjadi “pelaku 

pasar” yang harus hidup dengan segala persoalan struktural sekaligus 

kultural dalam habitat barunya sebagai baut-baut kapitalisme. Koperasi yang 

dimiliki dan dikendalikan oleh anggota untuk melayani anggota, harus 

tunduk pada nilai efisiensi yang berkembang dalam bisnis modern tanpa 

kecuali. 

Landasan Sosial dan Ekonomi 

Landasan sosial dan ekonomi sistem perekonomian seyogyanya tetap 

pada pengusungan prinsip kekeluargaan, gotong royong, dan kemandirian. 

a. Kekeluargaan 

Atmosfir globalisasi dengan kekuatan kapitalisasi ternyata telah 

membuat jurang kesejahteraan yang amat lebar, serta melemahkan 

kebersamaan dan azas kekeluargaan dalam artian konstruktif. Saat ini sistem 

kesejagatan tengah diuji dengan berbagai masalah perekonomian di berbagai 
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negara, banyak negara-negara yang mengalami krisis ekonomi yang berujung 

pada potensi kebangkrutan total.  

Jauh-jauh hari Alvin Tofler telah memprediksi hal ini, dan akan 

terjadinya arus balik globalisasi, berupa munculnya gejala tribalisme atau 

kesadaran pada nilai kelompok. Dikatakan, memang globalisasi dengan 

semangat kosmopolit akan menggeser pola pikir tribal dan sektarian, namun 

pada akhirnya justru akan memperkuat tribalisasi itu sendiri, melalui 

penguatan nilai kelompok. Tribalisme yang lazim terjadi pada kajian etnologis 

dan religious, namun dapat berlaku pada semua bidang kehidupan termasuk 

terjadi pada bidang perekonomian. 

Menurut Subiakto (2015), berdasarkan paham kekeluargaan, maka dapat 

didefinisikan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem perekonomian 

yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 

Penguatan nilai berkelompok atau azas kekeluargaaan, merupakan pilihan 

akhir dari peradaban manusia di tengah ancaman kegagalan ekonomi 

kesejagatan. 

Pada dasarnya koperasi bisa menjadi penguat kerja usaha bersama yang 

dimaksud secara melembaga. Karena koperasi lahir dari kebutuhan nyata 

komunal, dan didasari oleh keinginan untuk bangkit bersama mengusung 

identitas dan tradisi yang disepakati atas dasar musyawarah dan mufakat. 

Dikelola dan diawasi bersama, yang pada gilirannya setiap anggota 

mendapatkan manfaat selaras dengan partisipasi dan jasa yang 

dikontribusikan untuk pencapaian tujuan bersama.  

b. Gotong Royong 

Gotong royong merupakan buah dari semangat kekeluargaan yang 

berciri kesetaraan. Paradok pertumbuhan yang dialami saat ini sangat 
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mungkin mengganggu rasa kesetaraan dan semangat gotong royong itu. 

Kondisi ketimpangan dengan ditandai angka gini indeks yang terus 

merangkak naik, bukan tanda yang baik untuk terbangunnya masyarakat 

gotong royong sebagaimana yang diharapkan. 

Kondisi kekinian, hubungan antara pertumbuhan dengan kemiskinan 

dan ketimpangan tampak ironis. Kemiskinan relatif stagnan di tengah 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, hal itu terjadi karena ketimpangan relatif 

tinggi (high inequality), hal itu sebagaimana juga dikemukan studi yang 

dilakukan oleh Ravallion (1997), Son dan Kakwani (2003), dan Bourguignon 

(2004) di beberapa negara dunia ketiga pada umumnya.  

Ketimpangan yang tinggi menyebabkan Indonesia, bak buku peradaban 

yang sempurna, dimana pada halaman tertentu dapat disaksikan peradaban 

supermodern, tapi bagian halaman lain terbaca kehidupan manusia abad awal 

peradaban. Tidak mudah terbangunnya ruh gotong royong dengan 

mengembangkan ciri kesetaraan di tengah ketimpangan seperti itu. Setidak-

tidaknya perlu ada subsistem, dalam sistem perekonomian nasional, yang 

mendorong kembalinya marwah gotong royong, misalnya penerapan 

kebijakan pajak yang berkeadilan. Atau mengembalikan ingatan publik 

melalui pendidikan tentang pentingnya pembangunan yang berkeadilan 

melalui perkoperasian. 

c. Kemandirian 

Kemandirian merupakan fungsi dari nilai kekeluargaan dan gotong 

royong. Kemandirian  menjadi penting maknanya karena bisa menjadi bagian 

dari skema bangsa khususnya dalam pencapaian kesejahteraan umum 

sebagaimana yang dicita-citakan. Namun wacana kemandirian sebagai 

landasan sosial dan ekonomi saat ini mulai banyak diperdebatkan di tengah 
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ketergantungan ekonomi luar biasa pada kekuatan luar. 

Sebagaimana Indonesia ketahui bersama, tahun-tahun terakhir ini dihiasi 

antara lain oleh membengkaknya hutang luar negeri, defisit neraca 

perdagangan melengkapi defisit neraca keuangan, serta pelemahan nilai tukar 

menjadi bahaya laten; mengisyaratkan bahwa ekonomi Indonesia sudah tidak 

mandiri lagi, sudah tergantung pada kekuatan global serta tunduk pada 

hukum kesejagataan (kosmopolitan) yang boleh jadi pada beberapa bagian 

sangat berdampak pada eksistensi nilai kebangsaan yang telah dibangun sejak 

lama.  

Pemerintah Jokowi-JK yang mengemban cita-cita ingin mengembalikan 

Trisakti melalui program Nawacita-nya, bisa diharapkan menjadi titik tolak 

lahirnya kemandirian itu. Pada dasarnya kemandirian merupakan 

keniscayaan yang dapat terwujud, manakala berbagai asumsi terpenuhi. Salah 

satu asumsi yang penting, adalah tersedianya sistem lembaga dan 

kelembagaan yang mengusung ruh kemandirian. 

Koperasi secara historis dan idelogis, lahir dari semangat kemandirian, 

komitmen self-helf dan bottom-up merupakan ciri khusus, dimana pemerintah 

diposisikan sebagai variabel moderasi untuk tumbuh suburnya kehidupan 

berkoperasi. Kesalahan di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia 

misal pada kasus pengembangan KUD, dimana pemerintah diposisikan 

sebagai variabel independen, yang membuat pemaknaan koperasi sebagai 

lembaga independen dan mandiri kian kabur di masyarakat. Dalam 

pandangan kaum idielog, seyogyanya pemerintah berperan sebagai regulator, 

dan gerakan koperasi lah yang menjadi operatornya. 

Dalam penelusuran di pelosok masih banyak yang memahami, 

melaksanakan, dan meyakini bahwa koperasi adalah sebuah gerakan ekonomi 
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yang bisa menolong kehidupannya, dan bisa tumbuh secara mandiri serta 

mengutamakan kebersamaanwalau di tengah kebersahajaan dan kekurang 

pedulian aparat terkait. Potret itu masih hadir di tengah koperasi yang hidup 

dari transaksi politik dan kepentingan, dan di tengah koperasi yang hidup 

secara semu dan fiktif dengan mengakali kegagalan paham pihak regulator 

tentang berkoperasi yang benar. 

Sementara, tidak sedikit pula jumlahnya, koperasi yang tetap 

menggantungkan diri pada “kebaikan hati” dan “belas kasihan” pihak 

pemerintah atau pihak swasta dengan dana CSR-nya karena dana internal 

sangat sulit diperoleh. Hal yang terakhir sangat wajar di tengah pendapatan 

dan tabungan rendah para anggota koperasi yang juga masih rendah, hal itu 

justru terjadi antara lain disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak 

pro-rakyat.  

Misalnya kebijakan pangan yang menekan harga komoditi pertanian 

khususnya beras telah menekan penghasilan petani anggota koperasi.  

Ketergantungan koperasi pada kekuatan pemerintah dan kekuatan belas 

kasihan pemodal kuat, yang terus dipertahankan dengan sendirinya 

mengdegradasi nilai kemandirian yang seyogyanya menjadi karakteristik 

utama dalam berkoperasi. 

Penutup 

Pancasila dan UUD 1945 harus dipegang teguh sebagaimana yang dicita-

citakan para pendiri bangsa, dan ditempatkan sebagai landasan filosofis dan 

yuridis yang kuat, kokoh, dan berdimensi panjang. Penyesuaian, pergeseran 

sebagai dampak perubahan lingkungan strategis seyogyanya berada pada 

ranah intrumentasi yang menjadi sumber landasan sosial dan ekonomi sistem 

perekonomian nasional. 
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Hambatan konstitusional beserta distorsi pemahaman tentang nilai 

konstitusi, sebaiknya diakhiri. Langkah awal adalah mengembalikan ruh 

perekonomian berkeadilan sebagaimana tertuang dalam konstitusi UUD 1945 

sebelum amandemen beserta penjelasnnya. 

Kembalinya marwah kekeluargaan, gotong royong, dan kemandirian 

dalam berekonomiseyogyanya menjadi pokok soal revitalisasi koperasi.Upaya 

membawa koperasi keluar dari habitatnya atas nama revitalisasi, telah 

membawa koperasi menjadi pelaku usaha “biasa” yang mengisyaratkan 

kuatnya modalkapital; merupakan tindakan yang bisa dikatagorikan sebagai 

anomali konstitusi dan mengingkari cita-cita kemerdekaan.  

Selanjutnya, penempatan indikator kuantitatif sebagai alat ukur 

keberhasilan kinerja koperasi merupakan pembiasan prinsip kekeluargaan, 

gotong royong, dan kemandirian. Lambat laun akan terjadi contaradictio 

internemist antara koperasi yang dicita-citakan dalam perspektif Pancasila 

dengan koperasi yang revitalisasi atas dasar pertimbangan “menyesuaikan 

dengan tuntutan jaman.” 

Pemilihan diksi revitalisasi yang tidak tepat telah mewarnai kinerja 

penyelenggara negara sebagai regulator tanpa menyentuh kebutuhan gerakan 

koperasi secara sub stansial. Sehingga lingkungan struktural, dan sebagian 

kultural, tidak memberi jalan yang memadai bagi tumbuhnya peran koperasi 

sebagai kekuatan sentral dalam kerangka sistem perekonomian nasional. Pada 

banyak kasus regulasi dan program pembangunan koperasi bukan menjadi 

alat pengawasan untuk tumbuhnya koperasi yang sehat, namun lebih banyak 

berpotensi sebagai predator dan pembatas kreativitas pelaku usaha koperasi. 

Walau harus diakui hal itu bukan semata karena masalah substansi, namun 

kadang masalah di ranah teknis, misalnya kompetensi aparat yang tidak 

seluruhnya memahami detil tugas pembinaan perkoperasian akibat sistem 
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rekrutasi dan mutasi yang dilakukan. 

Hasil sementara, adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap kinerja 

usaha koperasi, dan pada ujungnya masyarakat mempertanyakan 

“keabsahan” koperasi sebagai soko guru ekokomi nasional. Kondisi ini 

melengkapi keluhan Herman Soewardi, yang sejak pertengahan tahun 80an, 

telah menangkap terjadinya “kerapuhan nilai” koperasi. 
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KARAKTER BANGSA DAN 

GLOBALISASI 

 

 

“…Indonesia bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi 
Indonesia harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah 
prinsip saja jang kedua. Inilah filosofisch principe jang nomor dua, jang saja usulkan 
kepada Tuan-tuan, jang boleh saja namakan “internasionalime”. Tetapi djikalau saja 
katakan internasionalisme, bukanlah saja bermaksud  kosmopolitisme, jang tidak 
mau adanya kebangsaan, jang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, 
tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika, dan lain-lainnya…”  

(Pidato Bung Karno, 1 Juni 1945). 

 
Globalisasi atau kesejagatan dalam bidang perekonomian berdampak 

secara multi dimensional. Perubahan positif dalam sosial budaya, antara lain 

menyebabkan berubahnya pola perilaku masyarakat dan tergugatnya budaya 

lokal, serta kemungkinan munculnya tribalisme. Selain itu tingginya mobilitas 

penduduk dan urbanisasi menyebabkan kehidupan masyarakat kota 

mendominasi dan menjadikan desa benar-benar menjadi sub ordinasi kota, 

maka dikenal adagium “kota mengepung desa”.  

Berkembangnya kota mendorong terbentuknya kelas menengah dengan 

gaya hidup yang berbeda bila dibandingkan dengan generasi sebelumnya. 

Implikasi dari itu kesadaran terhadap hidup sehat semakin baik dan derajat 

sehat serta harapan hidup juga membaik dalam dua dekade terakhir ini, 

namun di sisi lain hal ini juga menghambat regenerasi sosial. Banyak 

kelompok muda yang sulit memasuki wilayah kemapanan dan terhambat 

dalam mengikuti guliran mobilitas vertikal bila mengikuti format 

lama.Hikmah dari itu maka berkembang format baru yang mengutamakan 
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kreativitas dan inovasi di kalangan generasi muda terdidik, hal ini ditopang 

dengan berkembangnya teknologi informasi yang memperkuat ekonomi 

kreatif. 

Secara agregatif, globalisasi mendorong berkembangnya kapitalisasi 

yang ditandai oleh munculnya gejala pragmatisme, hedonisme, dan kebebasan 

tanpa batas dalam perekonomian masyarakat. Negara maju  sangat agresif 

meliberalkan perdagangan baik barang maupun jasa.  Sistem manufaktur 

berubah dari mass production menjadi mass customization. Sementara 

perkembangan iptek yang pesat belum bisa diikuti oleh negara berkembang. 

Teknologi melenyapkan dan melahirkan beberapa mata pencaharian baru 

yang tidak mudah diikuti oleh sebagian negara berkembang. Ketertinggalan 

ini  berimplikasi pada penguasaan sumberdaya alam oleh negara adidaya 

yang memperlemah posisi tawar emerging countries 

Secara nasional kecenderungan ini lambat laun mepengaruhi sistem nilai 

dan tergerusnya sebagian nilai luhur budaya bangsa.  Dampak dari itulah 

munculnya gejala, (a) krisis jatidiri yang diawali oleh munculnya  

pragmatisme, hedonisme dan bermuara dengan berkembangnya budaya 

korupsi hampir di semua tingkat sosial dan ketergantungan ekonomi pada 

barang dan jasa impor, (b) paradoksal pendidikan, yang disebabkan tarik 

menarik kepentingan antara membangun manusia yang berkarakter 

berlandaskan nilai luhur bangsa, dengan kepentingan peningkatan yang lebih 

pragmatis dengan sasaran pendidikan didorong untuk mengisi kebutuhan 

dunia industri untuk melayani masyarakat kapitalis dunia. Semestinya kedua 

hal itu sejalan dalam pembentukan produktivitas nasional dan daya saing 

bangsa, namun dalam praktiknya seperti tidak mudah disatukan. 

Perubahan kebijakan dalam bidang pendidikan khususnya upaya 

peningkatan mutu guru belum menunjukkan peningkatan hasil yang sepadan 
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dengan kompetensi lulusan,  dan yang lebih mengkhawatirkan pendidikan 

tidak menjamin lahirnya kelompokmuda mandiri, dan (c) munculnya 

konsumerisme, dan gaya hidup mendunia namun tidak diikuti dengan 

produksi nasional, pada akhirnya melanggengkan ketergantungan ekonomi 

dan berujung pada sulitnya masalah kemiskinan terpecahkan.  

Krisis Jati Diri 

Berkembangnya ekonomi kebendaan yang melihat segala sesuatu 

dengan pertimbangan money metric. Yang berakibat  manusia menjadi resah 

dan selalu merasa tidak puas. Ini menyebabkan hilangnya rasa keguyuban dan 

berlakunya pahamhomo homini lupus. Manusia lain adalah sumber keuntungan 

bukan sumber kehidupan.  

Merapuhnya nilai kegotongroyongan dan kebersamaan serta 

berkembangnya maksimalisasi nilai tambah (maximaliation of gain) dan 

maksimalisasi kepuasan (maximalisasi of satisfaction) mengantikan optimalisasi 

manfaat, yang berdampak luas bukan saja pada keharmonisan sosial tetapi 

juga keberlangsungan kehidupan karena terganggunya ekosistem dan 

lingkungan yang semestinya dijaga bersama. Maksimalisasi kepuasan lahir 

dari budaya jalan pintas dan mentoterir setiap tindakan out of the box yang 

dimaknai secara tidak benar. 

Misalnya dalam pola perilaku masyarakat, muncul kekaburan 

pemahaman, antara “jujur dan bodoh”, yang sering di identikan malahan 

dipertukarkan dengan serta “licik dan pintar”. Sehingga sistem 

kemasyarakatan Indonesia hampir sulit membedakan keduanya dengan tepat.  

Contoh lain, dari krisis jati diri bangsa adalah terjadinya degradasi nilai 

integritas kehidupan, berkembangnya budaya pencari rente di kalangan elit 

yang mendompleng pada kekuasaan dan kelemahan regulasi, itu berlangsung 

secara masif pada semua level dalam seluruh lini kehidupan berbangsa. 
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Paradoksal terjadi pula pada penentuan nilai ekonomi (economic values) 

sering dipersempit menjadi keuntungan (profit) bukan lagi kemanfaatan 

(benefit). Demikian pula pembangunan sering juga dipahami sebagai proses 

menuju tatanan negara adidaya, dimana kenyamanan hidup dikonversi dalam 

bentuk moneymetric, walau dampaknya terjadi pelarutan sistem nilai dan 

karakter bangsa dalam mainstream hegemoni sistem ekonomi liberal. Dimana 

pasar lah yang paling menentukan “siapa” mendapatkan “apa” bukan 

kepatutan yang dilahirkan dari kearifan budaya bangsa.  

Paradoks Pendidikan 

Fenomena pembangunan sumberdaya manusia, yang dirangsang oleh 

kapitalisasi pada berbagai bidang yang semakin menggurita, telah mengubah 

cara pandang atau mindset “bekerja” pada sebagian besar anak muda. 

Kapitalisasi itu pula yang memindahkan asset dari banyak tangan menjadi 

satu tangan pemodal kuat.  

Peralihan kepemilikan asset yang tidak didukung oleh kesiapan sistem 

migrasi mata pencaharian yang memadai, ternyata hanya menghasilkan 

fenomena beralihnya mata pencaharian dari kelompok “owner” menjadi 

“tukang” dan “penjaga”. Dahulu sekecil apapun lahan pertanian atau kios 

jualan di pasar tradisional, ataupun tongkang kecil untuk menangkap ikan 

masih dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, namun kapitalisasi yang 

akhirnya mereka terdorong menjadi “buruh” di tempatnya sendiri.  

Guliran kapitalisasi yang diikuti oleh skill dan attitude “pekerja”, serta 

didukung oleh keluarnya kebijakan jalan pintas, telah memberi ruang untuk 

terjadinya penguasaan sumberdaya alam oleh pihak asing. Fasilitasi 

pendidikan sejauh ini belum mampu mentransfer teknologi sebagai 

konsekwensi kehadiran asing di dalam negeri, namun baru sebatas transfer 

knowledge saja. Sehingga ketergantungan teknologi dan modal berjalan dalam 
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waktu yang lama. Sementara jenis pekerjaan yang dipilih oleh sebagian besar 

penduduk adalah kelompok pekerjaan dengan produktivitas rendah dan 

bercirikan 3D yakni dark, danger, and dirty. 

Penguatan Karakter 

Mengatasi dampak globalisasi khususnya melalui penguatan karakter 

bangsa, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan strategi. Melibatkan berbagai 

komponen bangsa dalam pembangunan manusia, baik melalui jalur 

persekolahan maupun kemasyarakatan. Dalam konteks pembangunan 

ekonomi nasional, upaya penguatan karakter harus dimulai dari landasan 

yang paling pokok yakni konstitusi. 

Harus diakui amandemen UUD Negera Republik Indonesia 

menghasilkan berbagai persoalan, dan mengisyaratkan pentingnya evaluasi 

ulang sehingga landasan yuridis yang dimiliki kembali memuat karakter kuat 

dalam membangun ekonomi nasional yang berazaskan gotong royong dan 

kekeluargaan. 

Di luar konstitusi, sumber lain yang perlu dijadikan acuan dalam 

membuat strategi penguatan karakter, adalah sejarah perjuangan bangsa dan 

kearifan lokal yang terbukti mampu menjadi daya tangkal sekaligus 

pendongkrak lahirnya nasionalisme. Selain itu, tetap sebagai bangsa yang 

terbuka, seyogyanya dinamika eksternal harus dipertimbangkan agar tetap 

negara Indonesia dihargai dan diperhitungkan dalam kancah pergaulan dunia. 

Hal itu dapat dijelaskan seperti pada tabel  3-1.  

Strategi perlu didukung oleh seperangkat asumsi, antara lain pentingnya 

dukungan berupa kehadiran UU Sistem Perekonomian yang diharapkan 

menjadi dasar yang kokoh bagi penyelenggaran kegiatan ekonomi nasional. 

Sistem ekonomi yang ada saat ini kerap dipengaruhi dengan kuat oleh gejolak 
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dan tekanan ekonomi global. Sistem ekonomi Pancasila yang Indonesia akui 

sampai saat ini belum memiliki pijakan yang kokoh, sehingga mudah goyah 

dan mudah diwarnai oleh sistem lain yang justru memperlemah posisi 

sokoguru ekonomi. Demikian pula dukungan pendidikan karakter, 

sebagaimana diamanatkan oleh UU Sisdiknas, perlu dipertajam melalui 

pengayaan metodologi dan sumber ajar yang relavan dengan nilai luhur 

budaya bangsa. 

Tabel 3-1 
Skema Strategi Penguatan Karakter Bangsa 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber 
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NAWA CITA: 

MENUJU PEMBANGUNAN INKLUSIF 

 

 

Fakta  tingginya angka pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh 

kenyataan tingginya angka kesenjangan ekonomi antara kelompok 

pendapatan dalam masyarakat, menyimpulkan adanya kesalahan dalam 

konsep pembangunan yang dijalankan. Angka gini ratio yang dicapai saat ini 

merupakan angka terjelek sejak Indonesia merdeka (0,42).Ini mengandung 

arti, bahwa agresivitas dunia usaha yang merupakan penyebab utama 

terjadinya pertumbuhan ekonomi, tidak berdampak kepada tingkat 

kesejahteraan kolektif masyarakat. 

Tidak kurang dari Asian Development Bank (ADB) mencanangkan 

pentingnya kemajuan ekonomi yang dirasakan oleh semua komponen dalam 

masyarakat, dan melibatkan mereka juga dalam proses pencapaiannya.  Oleh 

sebab itu ADB menganggap pentingnya pertumbuhan  Inkkusif, dengan 

berpegang pada dimensi: (i) mencapai  pertumbuhan yang berkelanjutan yang 

akan menciptakan dan memperluas peluang ekonomi, dan (ii) menjamin akses 

yang lebih luas terhadap kesempatan ini sehingga anggota masyarakat dapat 

berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan (ADB,2010).  

ADB melalui riset yang dilakukannya di tahun 2010, menemukan 

capaian skor Indonesia untuk itu hanya 4,40 dari kemungkinan skor 10 dengan 

predikat “which is only marginally satisfactory”. Dari data itu menunjukan 
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bahwa memang pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya 

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Hal tersebut menginsyaratkan bahwa Indonesia harus melakukan 

orientasi pembangunan dimana pemerintah turut hadir dalam permasalahan 

yang dihadapi masyarakat melalui berbagai kebijakan yang dapat dirasakan 

hasilnya oleh seluruh lapisan. 

Harapan pada Jokowinomics 

Saat awal pemerintahan Jokowi-JK, masyarakat banyak berharap 

lahirnya ekonomi yang berkeadilan berlandaskan kemandirian, dan mereka 

menunggu lahirnya Jokowinomics3.  Istilah nomics berkembang tahun 80-an di 

Amerika, menggambarkan pemikiran ekonomi yang merefleksikan 

kebijaksanaan ekonomi yang ditempuh oleh Ronald Reagan, Presiden AS pada 

waktu itu, yang kemudian dikenal Reagenomics. Terminologi itu juga dikenal 

di Thailand dengan  Thaksinomics, dan atau di Malaysia yang dikenal dengan 

Mahathirnomics yang selanjutnya dikenal new deal economics 

Dalam wacana pembangunan ekonomi nasional, masyarakat   sempat 

mengenal Widjojonomics, dan Habibienomics. Widjojo Nitisastro  peletak 

fundamen ekonomi masa orde yang dikenal sebagai penganut keynesianism 

dari Bekeley  menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya alam dengan 

tata kelola bersama antara intervensi pemerintah dengan mekanisme pasar. 

Hasilnya cukup lumayan antara lain swasembada pangan, Indonesia masuk 

																																																																				

3Istilah nomics berkembang tahun 80-an di Amerika, menggambarkan pemikiran ekonomi 
yang merefleksikan kebijaksanaan ekonomi yang ditempuh oleh Ronald Reagan, Presiden 
AS pada waktu itu, yang kemudian dikenal Reagenomics. Terminologi itu juga dikenal di 
Thailand dengan  Thaksinomics, dan atau di Malaysia yang dikenal dengan Mahathirnomics 
yang selanjutnya dikenal new deal economics 
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dalam jajaran “macan Asia” di bidang ekonomi, dan terjadinya akselerasi 

pendapatan nasional yang cukup berarti. Walau sementara pihak beranggapan 

bahwa salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi karena dipicu “bom minyak” 

di awal tahun 70an.Namun di penghujung abad lalu, Widjojonomics kandas 

karena wabah korupsi dan kolusi serta krisis ekonomi global. 

Habibienomics yang meneruskan ide Soeharto tentang pentingnya 

globalisasi, dengan adagium, “siap, tidak siap Indonesia harus masuk era 

globalisasi”, selain mengkoreksi pemikiran Widjojo,  yang mensandarkan diri 

pada prinsip keuntungan komparatif (comparative advantage) dalam dunia 

industri dan perdagangan internasional; Habibienomics juga memperkenalkan 

prinsip keuntungan komparatif menuju kepada keunggulan kompetitif 

(competitive advantage) dalam kancah pergaulan ekonomi antar bangsa. 

Antara Widjojonomics dengan Habibinomics perbedaannya terletak pada 

sudut pandang melihat faktor manusia. Widjojonomics melihat penduduk 

sebagai keunggulan comparative dengan ide tenaga kerja murah yang membuat 

produk Indonesia unggul di pasar dunia, di samping pentingnya optimalisasi 

sumberdaya alam. 

Sedang Habibinomics melihat manusia adalah unsur penting dalam 

pengembangan keungulan kompetitif, bila dibekali oleh tekhnologi yang 

canggih. Menurut Habibi, sumberdaya manusia merupakan penghasil nilai 

tambah tinggi dan pencipta keunggulan bersaing dengan demikian tidak 

boleh dibiarkan menjadi tenaga kerja murah. Walaupun yang kedua inipun 

akhirnya  kandas karena keterbatasan sumberdaya dana untuk memodali 

teknologi tinggi dan juga kisruh politik pasca reformasi. 

Pada masa SBY, walaupun tidak disebut SBYnomics, malahan sementara 

pihak menyebut dengan Hattanomics sebagai desainer ekonomi.  Dan pada 
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dasarnya kebijakan yang diambil meneruskan apa yang sudah diambil 

sebelumnya, malahan cenderung mengulang kesalahan yang hampir sama 

dengan pendahulunya, hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi serta beberapa 

indikator ekonomi makro relatif baik. Walau pertumbuhan ekonomi lebih 

banyak dihasilkan dari konsumsi sehingga  sektor riil dalam negeri cenderung 

tidak bergerak. Ada penurunan angka kemiskinan namun belum mencapai 

target, kesenjangan ekonomi melebar dan angka kedalaman kemiskinan juga 

meningkat. Utang luar negeri ini naik cukup signifikan, mencapai angka dua 

kali lipat dari saat kejatuhan orde baru. 

Mencari format kebijakan pembangunan nasional tanpa cela bukanlah 

hal yang mudah. Apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Disamping  

harus mengelola manusia dalam jumlah yang banyak dengan tingkat 

disparitas kompetensi dan keragaman budaya yang tinggi.  

Konstitusi yang menggariskan   ekonomi Indonesia disusun sebagai 

usaha bersama berazaskan kekeluargaan, yang memberi makna pentingnya 

pembangunan cohesivenes bangsa dengan didasari oleh peran negara yang 

secara aktif ikut dalam proses penyusunan pencapaian kesejahteraan bersama. 

Faktanya sulit terwujud, alih-alih kebersamaan yang terjadi adalah 

kesenjangan ekonomi makin lebar. 

Momentum pergantian pimpinan negara menyimpan harapan adanya 

koreksi total terhadap sistem pengelolaan kebijakan pembangunan yang 

seharusnya berpihak kepada si kecil dan menuju ekonomi yang lebih mandiri.  

Tapi mengapa harus Jokowinomics? Setidak-tidaknya ada tiga alasan kuat. 

Pertama, pemikiran pembangunan yang bersandarkan diri pada kemandirian 

selaras dengan salah satu pemikiran Soekarno, yang mencita-citakan menjadi 

bangsa yang “berdikari di bidang ekonomi”.  
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Artinya ketergantungan ekonomi karena alasan apapun termasuk 

globalisasi dan liberalisasi ekonomi, harus dihindari secara tegas. Jokowi 

representasi dan lahir dari proses kaderisasi partai yang kuat memegang 

ajaran Bung Karno, tentu memiliki tanggung jawab idelogis untuk 

merealisasikan cita-cita kesejahteraan sebagaimana yang dipikirkan oleh sang 

proklamator. Partai ini masih memiliki hutang idelogis kepada konstituennya 

dalam urusan ini, saat Megawati dipercayai menjadi presiden. Namun saat itu 

kondisi ekonomi Indonesiamemang sedang berada pada posisi tidak memilki 

banyak pilihan. 

Kedua, Jokowi memiliki latar belakang kehidupan yang sangat 

mengenaskan di masa kecil, saat harus menghadapi kenyataan kapitalisasi 

membuat rumah kecil yang dihuni keluarganya harus digusur. Sebagai orang 

yang bukan siapa-siapa, orang tuanya mengais rejeki lewat usaha kecil yang 

terus merambat naik.Tentu bisa merasakan bagaimana ekonomi si kecil harus 

berhadapan dengan kekuatan pemodal yang kuat serta arogansi sistem 

perbankan Indonesia yang belum berpihak. Upaya untuk menolak ide suatu 

bangunan milik pemerintah daerah dialih fungsikan sebagai mall di kota Solo 

adalah bukti keberpihakan kepada masyarakat kecil, karena kalau itu 

dilakukan akan menyebabkan ratusan atau bahkan ribuan pedagang kecil 

terpinggirkan. Walau upaya itu berbuntut hubungan tidak baik dengan 

pimpinan daerah di atasnya, dia terus konsisten dengan sikapnya.  

Demikian pula saat dia memindahkan pedagang kaki lima di Pasar 

Tanah Abang ke kios G, menurut pandangan penulis, ini bukan semata 

keamanan dan ketertiban semata. Namun lebih sebagai upaya mengangkat 

harkat derajat pedagang tak berlokasi menjadi penghuni kios yang lebih 

terhormat.Untuk itu dia menginisiasi pendirian koperasi pedagang di Blok G 

ini. 
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Ketiga, Jokowi memiliki karakteristik kepribadian yang peduli terhadap 

rakyat. Sikapnya yang sahaja, hemat dan tidak meladeni berbagai pihak yang 

dengan terang-terang menyudutkan dengan berbagai isyu. Menunjukan 

kepedulian kepada orang kecil bukan hanya sekedar polesan pencitraan 

semata. Sikap dasar ini penting karena akan menentukan konsistensi tindakan 

dan kekuatan tekad untuk membela si lemah.  

Maka sangat wajar dari kepemimpinan Jokowi akan lahir format 

pembangunan yang berpihak pada kepentingan orang banyak. 

Mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan kelompok dan 

golongan, serta mampu memberantas praktik pemburu rente yang menjamur 

sekian lama. 

Program Nawacita  

Pasangan Jokowi-JK menjanjikan sembilan program prioritas yang 

disebut Nawacita untuk membangun Indonesia ke depan. Konsep yang 

mengacu pada ajaran Trisakti Bung Karno ini lahir di tengah-tengah krisis 

mentalitas yang menerpa bangsa Indonesia. Demikian pula konsep Trisakti 

dilahirkan Soekarno di tengah-tengah iklim revolusi Indonesia yang 

dijalankan di tengah rumitnya permasalahan bangsa saat itu. Ketiga prinsip 

Trisakti “berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan 

berkepribadian dalam kebudayaan” inilah yang semangat dan substansinya 

dinilai masih relevan untuk diterapkan saat ini.  

Nawacita yang mengandung makna sembilan program tersebut dapat 

dirumuskan, sebagai berikut : 

a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar 

negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan 
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pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi 

kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 

b. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan 

memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada 

institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi 

melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. 

c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.  

d. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan 

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 

e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan 

kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; 

serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia 

Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan 

program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung 

deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk 

rakyat di Tahun 2019. 

f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-

bangsa Asia lainnya. 

g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor 

strategis ekonomi domestik. 

h. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali 

kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek 
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pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional 

aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-

nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi 

pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. 

i. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia 

melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan 

menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. 

Bila dilihat dari konteks kajian, sembilan butir program tersebut 

mengandung beberapa ide penting  yakni (a) kehadiran negara dalam  upaya 

peningkatan kesejahteraan rakyat, (b) peningkatan produktivitas rakyat perlu 

didukung penuh melalui upaya kemandirian, menggantikan karakter 

ketergantungan yang selama ini dikembangkan, dan (c) membangun ekonomi 

dari pinggiran berdasarkan potensi lokal yang di miliki masyarakat. 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Strategi	dan	Kebijakan	Pengembangan	UMKM	

 

Pa
ge
10

6	

KEMISKINAN DAN KESENJANGAN 

 

 

Arah pembangunan ekonomi RPJM 2015-2019 adalah, mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada 

pertumbuhan berkelanjutan (sustainable growth)  dan mampu lepas dari jerat 

middle income (midle income trap) melalui (a) keberlanjutan kebijakan fiskal dan 

stabilitas moneter, (b) menggerakan sektor riil penggerak ekonomi, (c) 

investasi berkelanjutan dan tersedia pembiayaannya, (d) perdagangan 

berkelanjutan, (e) pertumbuhan yang lebih inklusif. 

Tahapan dan skala prioritas RPJM ke-3 (2015–2019), adalah pada 

keadaan, kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan 

tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah, dan merata 

yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 

yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. 

Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh 

meningkatnyakualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis 

keunggulan local dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan 

yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi 

masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh 

kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya 

kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter 

bangsa. 
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Pembangunan yang dilakukan di era ini diarahkan tetap untuk 

mengurangi angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 

diprediksi mencapai 30,25 juta orang atau sekitar 12,25 persen dari jumlah 

penduduk Indonesia. Jika berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin 

pada tahun 2014, presentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 11,25 

persen atau 28,28 juta jiwa, maka pada 2015 ada tambahan penduduk miskin 

sekitar 1,9 juta jiwa. 

Bila prediksi ini tepat, maka ini merupakan kenaikan dalam kurun waktu 

lima tahun terakhir ini. Kenaikan ini diduga kuat berkaitan dengan  

pelambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. 

 

Sumber: Bappenas, RPJM 2015-2019 

Gambar 3-1 : Perkembangan Kemiskinan di Indonesia 

 

Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut 

menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun. Tingkat kemiskinan pada 

bulan September 2013 sebesar 11,47% (target APBN 2013 sebesar 9,5%-10,5%). 

Kenaikantingkat kemiskinan dari 11,37% pada Maret 2013 disebabkan 
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terutama karena tingkat inflasi yang lebih tinggi dari target pada APBN-P. 

Dampak dirasakan terutama karena kenaikan harga bahan pokok makanan 

sebagai dampak antaralain karena kenaikan BBM pada bulan Juni 2013 dan 

perubahan iklim. 

Tantangan penanggulangan kemiskinan antara lain, meningkatkan 

pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi untuk mempercepat penurunan 

kemiskinan. Peningkatan keterampilan dan kewirausahaan masyarakat miskin 

dalam menghadapi globalisasi dan perubahan iklim. Peningkatan akses 

penghidupan bagi masyarakat miskin. 

Hal lain yang menjadi kendala penanggulangan kemiskinan adalah 

besaran inflasi, khususnya pada komoditi pangan. Kenaikan harga komoditi 

makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan 

komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). 

Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada 

Maret 2015 tercatat sebesar 73,23 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan 

kondisi September 2014 yaitu sebesar 73,47 persen. 

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis 

Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya 

adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, 

gula pasir, tempe, tahu, dan kopi. Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan 

diantaranya adalah biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan 

perlengkapan mandi. 
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Tabel 3-2 
Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap 

Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), Maret 2015 

 

Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar adalah 

perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi. Sementara 

itu terdapat komoditi bukan makanan lainnya yang memberi sumbangan 

berbeda pada garis kemiskinan di perkotaan dan perdesaan, yaitu angkutan 

yang hanya memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan di 

perkotaan atau kayu bakar yang hanya memberi sumbangan besar terhadap 

garis kemiskinan di perdesaan. 

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan 

persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah 

tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Kebijakan kemiskinan, 
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selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin juga harus bisa 

mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. 

Pada periode September 2014 - Maret 2015, Indeks Kedalaman 

Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. 

Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2014 adalah 1,75 dan pada 

Maret 2015 mengalami kenaikan menjadi 1,97, demikian juga dengan Indeks 

Keparahan Kemiskinan mengalami kenaikan dari 0,44 menjadi 0,54 pada 

periode yang sama (Tabel 3-3). Sementara apabila dilihat pada periode 

sebelumnya yaitu Maret 2014-Maret 2015 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 

dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga cenderung mengalami kenaikan. 

Tabel 3-3 
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)dan Indeks Keparahan 

Kemiskinan (P2)di Indonesia Menurut Daerah,

 
Sumber: Diambil dari Susenas Maret  2015 

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di 

daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada Maret 2015, 

nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)untuk daerah perkotaan sebesar 1,40 

sementara di daerah perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 2,55. 
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Sementara itu nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 

0,36 sementara di daerah perdesaan mencapai sebesar 0,71. 

 

Gambar 3-2: Kurva Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (2003-2010) 

Semakin	banyak	penduduk	yang	berpendapatan	menengah,	namun	rentan	

terhadap	guncangan,	sedikit	saja	lingkungan	berubah,	mereka	akan	terperoksok	

ke	bawah	garis	kemiskinan.		

Kesenjangan 

Masalah kemiskinan di Indonesia berdampingan dengan kesenjangan, 

baik di pedesan maupun di perkotaan, di Jawa maupun di luar Jawa, dan juga 

antara wilayah, bsgian barat dan bagian timur. Berkaitan dengan dikotomis 

itu, berlaku adagium bahwa desa lebih miskin ketimbang kota. Demikian pula 

luar Jawa lebih miskin ketimbang  penduduk Jawa, dan masyarakat Indonesia 

lebih ke timur jauh lebih miskin. 
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Sumber: Bappenas, RPJM 2015-2019. 

Gambar 3-3 : Jumlah Penduduk Miskin berdasarkan Propinsi (2012) 

 

Gini rasio digunakan sebagai ukuran kesenjangan/ketimpangan 

distribusi pendapatan atau kekayaan antar tingkat golongan pendapatan 

dalam suatu negara, yang merupakan hasil atau konsekuensi dari 

perkembangan kehidupan yang dinamis dan kegiatan pembangunan yang 

dilakukan secara simultan.  

Nilai Gini Rasio tidak hanya tergantung semata-mata perubahan 

pendapatan dalam suatu negara, namun juga tergantung pada faktor-faktor 

lain seperti struktur demografis. Banyak metode dan pendekatan untuk 

menghitung Gini Rasio, yang masing-masing memberikan nilai yang berbeda. 

Umumnya perhitungan Gini Rasio menggunakan pendekatan pendapatan. 

Namun karena keterbatasan ketersediaan data, perhitungan Gini Rasio di 

Indonesia menggunakan pendekatan pengeluaran. 

Peningkatan Gini Rasio di Indonesia pada akhir-akhir ini bukan karena 

menurunnya pendapatan masyarakat berpendapatan rendah dan kenaikan 
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pendapatan masyarakat golongan berpendapatan tinggi, tetapi karena 

peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan tinggi lebih cepat 

dibandingkan dengan peningkatan masyarakat berpendapatan rendah. 

Mendorong peningkatan pendapatan kelompok masyarakat 

berpendapatan rendah (golongan miskin/tidak mampu) adalah hal yang 

secara terus menerus dilaksanakan dengan melakukan langkah yang konkrit 

untuk memberdayakan masyarakat terutama masyarakat kelompok 

berpendapatan terendah agar mempunyai kemampuan untuk meningkatkan 

pendapatan yang lebih baik untuk semakin mengurangi kesenjangan. 

Seperti upaya-upaya yang sedang dilakukan dalam program-program 

pro-rakyat yang diantaranya meliputi bantuan siswa miskin, Jamkesmas, 

PNPM Mandiri, PKH (Program Keluarga Harapan), penguatan kapasitas 

UMKM, KUR, rumah murah, dan sebagainya, dan yang segera 

akandiimplementasikan seperti Master Plan Percepatan Perluasan 

Pengurangan Kemiskinan Idonesia (MP3KI) yang berisikan strategi nasional 

menuju kehidupan yang berkelanjutan dengan sistem jaminan sosial yang 

melindungi rakyat miskin. 

Dengan demikian, meskipun upaya untuk mendorong peningkatan 

pendapatan masyarakat golongan berpendatan rendah terus dilakukan, 

namun karena upaya untuk menahan laju peningkatan pendapatan golongan 

masyarakat berpenghasilan tinggi tidak layak untuk dilakukan, belum tentu 

Gini Rasio akan menurun. 

Oleh karena itu gini rasio tidak tepat untuk dijadikan sasaran karena 

tidak ada instrumen yang terukur untuk mengejar sasaran yang ditetapkan 

yang harus dicapai. Gini koefisien memang sangat bermanfaat untuk menilai 

kondisi kesenjangan yang ada pada periode waktu tertentu untuk dijadikan 
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dasar bagi pengambilan kebijakan untuk lebih memberdayakan masyarakat 

yang berpendapan rendah. 

  

 

Gambar 3-4 : Deskripsi Kesenjangan Pendapatan 

Koefisien Gini pada akhir tahun 2014 diperkirakan mencapai 0,42. Dari 

sisi pendapatan, masyarakat Indonesia terbagi atas tiga kelas. Kelas atas 

sebesar 20%, kelas menengah sebesar 40%, dan kelas paling bawah mencapai 

40%. Pertumbuhan penduduk dengan pendapatan tinggi (20%) mengalami 

peningkatan pesat, sementara 40% terbawah sangat kecil, terutama sejak krisis 

tahun 1997.  
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Kesenjangan disebabkan oleh kesempatan sejak kecil memperoleh 

pendidikan, kesehatan, infrastruktur seperti air bersih, penerangan, sanitasi 

menyumbang sekitar 30,0 persen (Bank Dunia). Kesenjangan pendapatan juga 

dialami oleh beberapa negara. Setiap negara mempunyai perbedaan cara 

mengatasi permasalahannya, yang terletak pada besar kecilnya tingkat 

kesenjangan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. 

 

Gambar 3-5 : Asal Kelompok Masyarakat Berpendapatan 40% Terbawah 

Upaya Indonesia dalam mengurangi kemiskinan sudah berjalan dalam 

kerangka MDGs, Jumlah masyarakat miskin sebanyak 28 juta masyarakat 

Indonesia atau 11 persen dari total populasi tergolong miskin (BPS, 2013). Hal 

ini berbeda dengan tahun 2001, dimana jumlah masyarakat miskin adalah 19 

persen. 
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Gambar  3-6  : Jumlah Penduduk Miskin 2001-2013 

 

Pendapatan per kapita Indonesia pada periode 2004-2012 meningkat 

lebih dari tiga kali lipat. Pada tahun 2012 pendapatan per kapita telah 

mencapai Rp 33.340.000 pertahun. 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
Gambar  3-7  : Pendapatan Per Kapita 
	

Pada periode 2004-2012 stabilitas moneter terjaga, dengan laju inflasi 

menunjukkan tren menurun, yang tercermin dari inflasi inti (core inflation) 

yang stabil pada satu digit. Laju inflasi berdasarkan komponen harga diatur 



Strategi	dan	Kebijakan	Pengembangan	UMKM	

 

Pa
ge
11

7	

pemerintah (administered price inflation) meningkat mencapai 17,1 persen pada 

tahun 2005 akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Gambar  3-8 : Tingkat Inflasi 2004-2012 
	

Banyaknya kesempatan kerja yang telah terciptakan pada lima tahun 

terakhir menyebabkan jumlah penganggur menurun sekitar 3 juta penganggur 

dari tahun 2004 sampai 2012.  Jumlah pengangguran terbuka menurun dari 

10,25 juta orang tahun 2004 menjadi 7,24 juta orang di tahun 2012. Mengingat 

jumlah pekerja yang terus meningkat, akselerasi penurunan tingkat 

pengangguran terbuka (TPT) dinilai cepat dan  mencapai sekitar 6,14 persen 

pada bulan Agustus 2012. 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Gambar   3-9: Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran 
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Proporsi buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami 

penurunan sangat signifikan dari 10,21 persen pada 2004 menjadi 4,43 persen 

pada 2011.  Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami 

peningkatan dari 7,24 tahun pada 2004 menjadi 7,92 tahun pada 2011. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
Gambar  3-10 : Angka Buta Aksara dan Rata-rata Lama Sekolah 

 

Selama periode 1991-2012, kinerja kesehatan masyarakat terus membaik 

yang antara lain ditandai dengan penurunan AKI dan AKB.  AKI tahun 2007, 

menurun dibandingkan AKI tahun 2003, yaitu dari 307 menjadi 228 per 

100.000 kelahiran hidup.  AKB pada tahun 2012 sebesar 32 per 1.000 kelahiran 

hidup sedikit menurun dibandingkan AKB tahun 2003 yang mencapai 35 per 

1.000 kelahiran hidup. 
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Gambar   3-11: Angka Kematian Ibu dan Bayi 1991-2012 

 

Angka Harapan Hidup terus mengalami peningkatan, yaitu dari 69,4 

tahun pada 2004 menjadi 70,9 tahun pada 2010.	

	

	
	
Gambar  3-12 : Angka Harapan Hidup 
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Hasil MDGs di Indonesia 

Hasil MDGs Indonesia masuk dalam katagori Top Five Performer. 

Menurut laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia yang 

di rilis SUSENAS tahun 2011 silam, dari 8 tujuan MDGs, dijabarkan menjadi 64 

indikator; ada 8 indikator sasaran sudah tercapai, 39 indikator sasaran akan 

tercapai (on track) dan 17 indikator sasaran yang perlu perhatian khusus. 

Walaupun berdasarkan Legatum Prosperity Index (LPI), kenaikkan 

kesejahteraan rakyat miskin, mencapai urutan terbaik di dunia sejak tahun 

2009, indeks ini menggunakan indikator yang berbeda.  

Upaya percepatan pencapaian sasaran MDGs, dilengkapi dengan 

regulasi, yaitu Inpres No 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang 

Berkeadilan. Kebijakan ini sebenarnya merupakan cambuk yang diarahkan 

bagi setiap kementerian/Lembaga, Gubernur dan para Bupati/Walikota 

sebagai eksekutor, pelaksana tugas dan fungsi melalui kewenangan masing-

masing. Inpres itu dikeluarkan setelah melihat hasil capaian sasaran MDGs 

tahun 2009 masih belum semua on track. Delapan tujuan pembangunan 

milenium  memiliki garapan lanjutan, selanjutnya diteruskan melalui SDGs. 

Kemiskinan dalam perundang-undangan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJP 2005-2025, 

Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, karena bukan hanya menyangkut 

ukuran pendapatan, melainkan juga karena kerentanan dan kerawanan orang 

atau masyarakat untuk menjadi miskin. Kemiskinan juga menyangkut 

kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan 

seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara 

bermartabat. 

Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, 
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Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 

spiritual, dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsisosialnya. 

a. UU No. 4/1997 tentang Kesejahteraan Penyandang Cacat dan UU No. 

19/2011 tentang RatifikasiKonvensi Penyandang Disabilitas; 

b. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11/2012 

tentang Perlindungan Khusus AnakYang Berhadapan dengan Hukum 

Pidana; 

c. UU No. 13/1998 Kesejahteraan Lansia. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 

Miskin. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber 

mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi 

tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi 

kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. 

Undang-Undang No. 40/2004 tentang SJSN dan UU No. 24/2011 tentang 

BPJS Negara mengembangkan SJSN sebagai salah satu bentuk perlindungan 

sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar 

hidupnya yang layak. SJSN diselenggarakan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk mengatasi 

kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan ekonomi sekaligus kesenjangan 

bagi lapisan masyarakat terbawah yang hidup desa, maka dilahirkan 

Diharapkan dapat menjadi salah satu solusi permasalahan di desa. Karena 

disadari bahwa, tujuan dari lahirnya Undang-Undang ini antara lain untuk 

memajukan perekonomian masyarakat di pedesaan, mengatasi kesenjangan 

pembangunan kota dan desa, memperkuat  peran penduduk desa dalam 
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pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat 

desa. Menurut UU tersebut, Desa memiliki kewenangan di bidang: 1) 

penyelenggaraan Desa, 2) pelaksanaan pembangunan Desa, 3) pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan 4) pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan adat istiadat. 
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REINVENTING INDONESIA 

 

 

 

Perdebatan dampak ekonomi global terhadap dinamika ekonomi dalam 

negeri, antara lain pelemahan nilai tukar serta imbasnya pada gejolak 

perekonomian sampai turunan ketiga, yakni meningkatnya angka 

pengangguran dan kemiskinan baru, kian marak khususnya di tahun 2015. 

Bila bangsa ini mau belajar dari pengalaman tanpa ada hambatan apapun 

yang bersifat politis, maka tidak ada salahnya melihat bagaimana krisis 

ekonomi tahun 1997 terjadi, dan bagimana recovery dilakukan.  

Buku “Reinventing Indonesia” selanjutnya disingkat RI, diterbitkan oleh 

World Scientific Publishing copyright 2016; ditulis oleh Ginandjar Kartasasmita 

dan Joseph J.Stern. Pada buku itu (h.85) tersebut diurai bagaimana krisis 

ekonomi 1997 terjadi, pelemahan nilai tukar yang mencapai puncaknya di 

triwulan III tahun 1997 yang mencapai 22%, pelemahan tertinggi dibanding 

negara ASEAN lainnya yang saat itu di bawah 8% (h.91).  

Campur tangan IMF pun tidak sepenuhnya menolong kondisi saat itu. 

Malahan buku itu menegaskan, “Suharto’s dislike of the IMF's policies, as well as 

the economy's continued decline, eventually persuaded him that a currency board 

would fix the exchange rate at a predetermined level, would stabilize the exchange rate, 

create confidence in the rupiah and allow economic growth to resume” (h.101). Krisis 

nilai tukar yang berlanjut dengan kejatuhan rezim yang telah berkuasa selama 

32 tahun itu, prolognya hampir sama dengan kondisi saat ini, namun 
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penurunan kesejahteraan yang dihadapi masyarakat dan situasi politik, 

sebagaimana digambarkan pada buku itu; amat berbeda dengan saat ini.  

Buku RI memaparkan bagaimana kabinet Habibie menghadapi apa yang 

disebut “the economic quagmire” (h.148) dengan menyusun agenda pemulihan 

lewat lima program, yakni (1) pemulihan stabilitas ekonomi makro, (2) 

restrukrisasi sistem perbankan, (3) resolusi utang perusahaan, (4) melanjutkan 

reformasi struktural, dan (5) merangsang demand dan mengurangi dampak 

krisis pada kelompok miskin melalui jaring pengaman sosial (h.153). Ada 

beberapa catatan dari hasil evaluasi atas program tersebut. 

Pertama. Walaupun langkah-langkah stabilisasi makro ekonomi sempat 

terganggu oleh peristiwa Mei 1998, dan jejak pendapat di Timor Timur, 

ternyata secara bertahap pemulihkan stabilitas ekonomi dapat berjalan juga. 

Selama tahun 1999 kondisi moneter semakin stabil, selain karena kondisi 

perekonomian internasional yang membaik, juga didukung oleh 

perkembangan sosial politik di dalam negeri yang relatif kondusif, telah 

memberikan peluang bagi pemulihan kestabilan nilai rupiah dan perbaikan 

aktivitas ekonomi nasional.  

Nilai tukar rupiah menguat dan relatif stabil, yaitu dari rata-rata   

Rp8.025 per satu US$ pada tahun 1998 menjadi sekitar Rp 7.809 per satu US$ 

pada tahun 1999, dengan tingkat inflasi menurun tajam dari 77,6 persen 

menjadi hanya 2,0 persen dan suku bunga deposito menurun dari rata-rata 

36,8 persen menjadi 24,2 persen. Sedang pertumbuhan ekonomi dalam 

triwulan I, II, III, dan IV tahun 1999 berturut-turut -7,7 persen, 3,7 persen, 1,2 

persen, dan 5,0 persen dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 

sebelumnya. 
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Kedua. Pentingnya langkah komprehensif dan simultan.Pemerintah kala 

itu dihadapkan pada dilema, atau “twin crisis” dalam melakukan kebijakan, 

yakni di sektor perbankan dan perusahaan (hal 154). Otoritas moneter 

melanjutkan kebijakan tight money policy, sebagaimana yang ditempuh oleh 

pemerintah sebelumnya. Namun pemerintah terus melakukan perbaikan 

kesehatan perbankan, melalui langkah-langkah antara lain pemberian jaminan 

terhadap nasabah bank umum, penyempurnaan undang-undang perbankan 

dan ketentuan kehati-hatian (prudential regulation), membentuk Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Serta 211 bank menjadi sasaran 

audit. 67 bank yang berlisensi untuk melakukan perdagangan valuta asing 

diaudit oleh enam perusahaan audit internasional yang besar, dan sisanya 

diaudit oleh BI. Adapun restrukturisasi perusahaan dilakukan dengan 

mekanisme INDRA (Indonesian Debt Restructuring Agency). 

Ketiga. Fakta yang tidak terbantahkan adalah peran Usaha kecil dan 

menengah (UKM) yang berjumlah sekitar 36,8 juta (99,9 persen) dengan 

kontribusi mereka dalam pembentukan PDB pada tahun 1998 sekitar 58,2 

persen. Sementara jumlah koperasi sebanyak 59,4 ribu unit merupakan 

pendukung utama pembiayaan usaha mikro dan kecil. 

Dampak krisis ekonomi pada dunia perbankan relatif kurang 

berpengaruh bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) 

karena akses UKMK terhadap perbankan kala itu sangat terbatas. Modal yang 

diperlukan untuk mengembangkan usaha UMKMK lebih banyak 

mengandalkan pada hasil usaha sendiri. Mereka menjadi katup pengaman 

yang tangguh di tengah  kenyataan mekanisme pasar yang distortif, termasuk 

regulasi dan retribusi yang dasar hukumnya kurang kuat dan proses perizinan 

yang kurang transparan serta lemahnya komitmen dalam mengembangkan 

UMKMK. Dukungan nyata terhadap keberlangsungan kelompok ini dalam 



Strategi	dan	Kebijakan	Pengembangan	UMKM	

 

Pa
ge
12

6	

aspek pembiayaan, adalah dengan diluncurkannya PT PNM pada 1 Juni 1999 

(h.168). 

Gejolak ekonomi 2015 walaupun laju pelemahan nilai tukar hampir 

sama, namun tidaklah separah krisis ekonomi 1998. Secara kualitatif kondisi 

sat ini lebih soft ketimbang krisis yang lalu. Saat ini keterpurukan nilai tukar, 

tidak terlihat menyurutkan animo konsumsi dan produksi masyarakat di akar 

rumput, Misalnya kunjungan ke luar negeri termasuk umroh empat bulan ke 

depan masih cukup tinggi berdasarkan data beberapa agen travel, atau 

membludagnya penonton pertunjukan Bon Jopi dengan satu tiket jutaan 

rupiah.  

Demikian pula pelaku UMKM menyatakan, kondisi 2015 masih cukup 

toleran untuk berusaha. Akan tetapi bila mengabaikan esensi tiga catatan di 

atas, maka bukan hal yang tidak mungkin dampaknya akan lebih parah. 

Ketiga esensi itu, adalah (a) stabilitas sosial dan politik dalam negeri, (b) 

koordinasi implementasi kebijakan antar lini, dan (c) keberpihakan pada 

koperasi dan UMKM. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Pertama, krisis ekonomi harus dihadapi sebagai musibah peradaban 

yang harus dihadapi di atas segala kepentingan. Pilpres yang lalu sudah 

selesai, ketergantungan ekonomi harus dilawan oleh kekuatan sosial dan 

budaya secara masif dan terstruktur, kemiskinan dan pengangguran bukanlah 

komoditi politik yang selesai dengan beretorika dan saling menyalahkan. 

Agama harus ditempatkan sebagai sarana membangun silaturahim yang 

mengedepankan ahlaqul karimah dan meyakini bahwa kebenaran hakiki ada 

pada ranah sang khalik. Tidak ada seorang manusia pun yang menginginkan 

lahir pada etnis tertentu. Indonesia tidak akan pernah tahu, siapa dan dari 

etnis serta dari agama mana yang membantu saat Indonesia dijemput ajal 

nanti.  
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Kedua, sekat-sekat lini yang saat ini terjadi dalam sistem manajemen 

negara dan pemerintahan tidak selayaknya menciptakan distorsi kebijakan 

yang ujung-ujungnya hanya menciptakan ketida kefisienan dan memberi 

toleransi terhadap penyimpangan dalam optimalisasi sumberdaya 

pembangunan. Ego sektoral, miskoordinasi pusat-daerah, koalisasi partai 

politik, serta pengelompokan lainnya harus diakhiri. Dan dilanjutkan dengan 

perancangan agenda bersama yang dipandu oleh basis data tunggal yang 

dipersepsikan secara tunggal pula. Rakyat dan pelaku usaha tidak 

memperdulikan data mana yang paling akurat, yang mereka butuhkan adalah 

kebijakan yang membuat terang benderang, siapa harus mengerjakan apa, dan 

seberapa kuat dorongan pada penciptaan akselerasi perbaikan kinerja masing-

masing. Dalam konteks ini, patut dipertanyakan tersendatnya realisasi dana 

APBN/APBD, apakah ini bukan dampak dari kuatnya konflik antar lini, 

untuk saling sandera satu sama lain?  

Ketiga, koperasi harus diposisikan sebagai strategi nasional dalam 

memperkuat daya saing UMKM. Segala upaya yang memperlemah dan juga 

kebijakan distortif terhadap kekuatan ekonomi rakyat ini segera harus 

diakhiri. Antara lain, Penetapan kementerian KUMKM dalam tipe C (boleh 

ada dan boleh tidak ada, dengan pagu anggaran yang kecil) sama sekali tidak 

merepresentasikan perhatian negara terhadap kehadiran raksasa yang menjadi 

konstributor ekonomi bangsa; pengabaian koperasi sebagai pihak 

penyelenggara skim pembiayaan KUMKM dari dana negara sangat menohok 

rasa keadilan, dan membutakan peran nyata koperasi dalam penyediaan 

pembiayaan ekonomi di akar rumput; produk perundangan yang mengatur 

perkoperasian ramai diproses penyusunannya tapi sepi diimplementasi, 

malah rentan untuk munculnya “penumpang gelap” yang memanfaatkan 

kelemahan regulasi dan penegakannya.  
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Sebagaimana sering diungkapkan, kelemahan struktural yang dihadapi 

saat berhadapan dengan negara lain, antara lain yakni tingkat suku bunga, 

biaya infrastruktur, dan biaya birokrasi; dengan ketiganya UMKM Indonesia 

sulit bersaing di pasar MEA. Tanpa kekuatan koperasi yang mapan sangat 

sulit kelemahan struktural di atas dapat di atasi secara permanen. Dengan 

menihilkan peran koperasi berarti Indonesia gagal dalam memahami success 

story pemulihan ekonomi 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategi	dan	Kebijakan	Pengembangan	UMKM	

 

Pa
ge
12

9	

KRISIS EKONOMI: 

BELAJAR DARI PENGALAMAN 

 

 

 

Pelambatan ekonomi global menjadi tantangan utama bagi seluruh 

negara yang berharap pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan 

sampai tahun 2020an. Kondisi ekonomi global sepanjang tahun 2016 masih 

rentan terhadap guncangan kurs mata uang, utang publik yang tinggi, 

ketegangan geopolitik dan risiko pasar. IMF memproyeksikan rata-rata 

potensi pertumbuhan ekonomi negara maju untuk periode 2015-2020 hanya 

sebesar 1,6%. Proyeksi ini naik sedikit dari rata-rata pertumbuhan ekonomi 

kelompok negara ini sepanjang 2008-2014 sebesar 1,3 %. 

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang melanda sejumlah 

negara emerging market, seperti Tiongkok, Brazil, India, Turki, dan Afrika 

Selatan sejak pertengahan 2013. IMF memproyeksikan kelompok negara 

emerging, rata-rata potensi pertumbuhan 2015-2020 sebesar 5,2%. Proyeksi ini 

jauh lebih rendah dari rata-rata realisasi pertumbuhan ekonomi negara 

emerging sepanjang 2008-2014 sebesar 6,5%. Pada tahun lalu rata-rata 

pertumbuhan ekonomi kelompok negara emerging tercatat 4,6%, tahun ini 

diperkirakan hanya sebesar 4,3%. 

Perlambatan berkelanjutan itu telah mengakibatkan volatilitas arus 

modal sehingga memberi sentimen negatif bagi likuiditas negara-negara 
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berkembang. Akibatnya, banyak di antaranya yang menaikkan suku bunga 

acuannya untuk menahan arus modal keluar dan mengendalikan kenaikan 

inflasi. 

Melemahnya pertumbuhan ekonomi negara berkembang sangat 

dipengaruhi sejumlah faktor seperti melemahnya harga dan permintaan 

komoditas dunia, melemahnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, menguatnya 

mata uang dolar AS, dan melemahnya konsumsi domestik. Dalam konstelasi 

ekonomi global, interdependensi ekonomi menjadi sesuatu yang tidak dapat 

dihindari. Ada risiko dalam  pencapaian laju pertumbuhan dari berbagai 

negara, akibat kebijakan moneter dan fiskal global.  

Normalisasi kebijakan moneter AS dan ekspektasi kenaikan suku bunga 

The Fed menyebabkan peningkatan biaya utang (financial cost), yang juga akan 

berimbas pada permasalahan struktural dan risiko penarikan dana asing, 

sebagaimana yang dirasakan Indonesia saat ini. Demikian pula dengan 

pelambatan ekonomi Tiongkok akan sangat memengaruhi laju pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. 

Pada triwulan I-2015, pertumbuhan ekonomi Tiongkok hanya tujuh 

persen, dipicu lesunya sektor properti dan manufaktur. Ini merupakan 

pertumbuhan terendah sejak 2009. Maret lalu ekspor Tiongkok turun sampai 

15% dan impor merosot 12,7%. Penurunan permintaan dari Tiongkok dalam 

beberapa tahun terakhir telah menekan ekspor Indonesia, terutama komoditas 

pertambangan, migas, dan perkebunan.Karena dalam beberapa tahun ini 

Tiongkok merupakan pasar utama ekspor Indonesia. Menurut catatan Badan 

Pusat Statistik (BPS), ekspor Indonesia ke Tiongkok, pada Februari 2015 turun 

drastis sampai 40,62% menjadi hanya USD2,03 miliar. 
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Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 

sebesar 4,67% pada kuartal II 2015, atau melambat dari periode yang sama 

tahun lalu (year on year) mencapai 5,12%.  Perekonomian nasional juga 

melambat jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang tumbuh 4,71% 

secara tahunan. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,73% 

pada kuartal III 2015, meningkat jika dibandingkan dengan kuartal II yang 

hanya sebesar 4,67%. Namun pertumbuhan ini melambat dari periode yang 

sama tahun lalu (year on year/yoy) yang mencapai 5,01% 

Penyebab Pelambatan  

Ketergantungan ekonomi dunia pada negara adidaya, khususnya 

terhadap dolar, sehingga gejolak di negara adidaya menyebabkan seluruh 

dunia memperoleh dampak  nyata. Perlu dikembangkan pemakaian mata 

uang dunia di luar USD, seperti Euro, Yen dan RMB untuk perdagangan 

bilateral negara, jadi tidak harus semua perdagangan menggunakan media 

USD, upaya mengurangi ketergantungan terhadap USD sekaligus juga 

mengurangi tekanan terhadap pelemahan mata uang nasional sebagai akibat 

kebutuhan USD yang sangat tinggi.  

Memang perlambatan pertumbuhan ekonomi global terjadi di hampir 

semua negara, namun apakah perlambatan ekonomi Indonesia semata-mata 

hanya disebabkan oleh pengaruh faktor eksternal saja, atau juga karena 

adanya faktor internal. 

Khusus pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1-2014 

sebenarnya dapat dipahami sebagai akumulasi tekanan yang dihadapi, baik 

yang bersumber dari eksternal maupun internal. Tekanan dari sisi ekstenal 

adalah, Pertama, harga komoditas global yang terus menurun akibat cuaca 

ekstrim dan perlambatan permintaan global. Kedua, tertekannya permintaan 
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global khususnya bersumber dari negara-negara yang selama ini dengan 

permintaan terbesar seperti Tiongkok, Amerika, Jepang dan Eropa. Dan 

ketiga, permintaan pada lapis kedua di negara-negara berkembang juga 

terkendala perlambatan ekonomi yang sedang dihadapi. 

Struktur ekonomi Indonesia masih didominasi sektor konsumsi, yaitu 

sekitar 62,62%. Sampai triwulan II 2015, berdasarkan harga konstan 2010, porsi 

peran konsumsi rumah tangga masih sangat dominan, 54,67%, pemerintah 

7,9%, dan lembaga nonprofit 1,08%. Di sisi lain, porsi investasi yang tercermin 

dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 31,69%, ekspor 22,56%, dan 

impor 21,13% dengan demikian net ekspor sebesar 1,43% saja.   

Bila data itu dikembangkan, ditemukan juga informasi berupa 

penurunan (a) konsumsi rumah tangga, yang merupakan kontributor terbesar, 

biasanya tumbuh pada kisaran 5,5%, kini menjadi 4,9%, (b) konsumsi 

pemerintah dari 8-9% ke 7,9 % saja, (c) konsumsi lembaga nonprofit -7,91%, (d) 

investasi, di samping porsinya menurun, juga hanya tumbuh 3,55%, (d) ekspor 

menurun, minus 0,13 persen, (f)  impor bahan baku mengalami kontraksi 

cukup besar, yaitu -6,85%. Penurunan itu tentu akan berdampak negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jumlah yang signifikan. 

Penurunan konsumsi bisa berasal, dan juga sekaligus berdampak pada, 

daya beli masyarakat. Belakangan ini ada indikasi daya beli melemah yang hal 

itu disebabkan antara lain oleh: 

Pertama, instabilitas harga pangan. Selama Januari-Juli 2015, akumulasi 

inflasi m-t-m memang hanya mencapai 1,90 persen. Namun inflasi bahan 

makanan menjadi drakula pemangsa daya beli masyarakat. Tingginya inflasi 

bahan makanan tentu menyedot dan menghabisi porsi pendapatan 

masyarakat untuk dapat menyisihkan porsi belanja barang-barang non-
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makanan. Inflasi bahan makanan sejak Mei-Juli berturut-turut sebesar 1,52 

persen, 1,74 persen, dan 2,13 persen. Padahal, pada April dan Mei, petani 

sedang panen raya, tapi harga beras justru naik. 

Akibatnya secara tahunan, pada Juli inflasi bahan makanan (volatile food) 

telah mencapai 8,28 persen (yoy). Bahkan pasca lebaran masyarakat masih 

dihadapkan pada gejolak harga pangan yang semakin tidak rasional. 

Ironisnya, di balik inflasi bahan makanan yang tinggi, nilai tukar petani (NTP) 

justru menurun. 

Kedua, upah riil buruh menurun. Sekalipun upah nominal buruh 

mengalami peningkatan akibat penyesuaian upah minimum provinsi (UMP), 

upah riil mengalami penurunan. Upah riil buruh tani Januari 2014 sebesar Rp 

39.383 per hari, turun menjadi Rp37.887 per hari pada Juli 2015. Sebelumnya, 

upah riil buruh tani tumbuh 6,6 persen pada Maret 2014, turun menjadi 4,5 

persen pada Maret 2015. 

Demikian juga upah buruh industri, pada triwulan I 2015 mengalami 

penurunan secara riil sebesar 3,5 persen (qtq). Penurunan upah riil terutama 

terjadi pada industri padat karya, seperti industri makanan, tekstil, 

percetakan, karet, plastik, dan industri lainnya. 

Ketiga, ketiadaan program bantuan sosial yang efektif. Kebijakan 

pemerintah dalam menaikkan BBM tidak disertai mitigasi risiko terhadap 

dampaknya kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Program jaring 

pengamanan sosial yang selalu menyertai setiap kebijakan penaikan BBM 

tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Bahkan beberapa skema program jaminan 

sosial justru mengalami penurunan, seperti program raskin, termasuk jumlah 

dana kompensasi penaikan harga BBM. Program yang populer di era 
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kampanye, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, belum berjalan 

efektif dan tepat sasaran. 

Daya beli masyarakat bukan saja berdampak langsung pada penurunan 

konsumsi masyarakat; namun juga pada produktivitas nasional. Utamanya 

penurunan permintaan masyarakat terhadap produk industri pengolahan. 

Akibatnya pertumbuhan kinerja sektor manufaktur anjlok, pada triwulan I 

2015 hanya tumbuh 3,81%. Dampak akhir, banyak industri, terutama di 

kalangan UMKM mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. 

Akibatnya banyak penyaluran kredit yang menurun, hal ini diperparah 

dengan fakta non-performing loan (NPL) juga meningkat. 

Kondisi global dan gonjang-ganjing depresiasi rupiah memang 

memengaruhi secara langsung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui 

variabel ekspor, impor, dan investasi asing, namun dengan struktur dan 

kondisi perekonomian Indonesia yang seperti ini, jelas perlambatan ekonomi 

pada triwulan I dan triwulan II 2015 juga imbas kinerja perekonomian dalama 

negeri (internal).  

Dalam artian, dipastikan faktor penentu pertumbuhan ekonomi 

Indonesia adalah konsumsi rumah tangga dan investasi. Harus dicatat bahwa 

porsi investasi terbesar dalam perekonomian adalah yang dilakukan oleh 

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bukan investasi asing. Bappenas 

menggambarkan pelambatan ekonomi yang terjadi pada gambar berikut ini.  
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Sumber: Bappenas, 2015 

Gambar 3-13: Pelambatan Ekonomi Nasional 

Gambar di bawah ini memperlihatkan telah terjadinya penurunan 

beberapa harga komoditas dan dapat dikatagorikan sebagai berakhirnya era 

harga komoditas tinggi. Komoditas tambang mengambil porsi paling besar 

dalam produk ekspor Indonesia. Porsi ekspor produk mineral meningkat 

selama 2001-2013, sedangkan porsi ekspor produk-produk manufaktur, 

khususnya tekstil, permesinan, dan elektronik cenderung berkurang. 
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Sumber: Bappenas (2015) 

Gambar 3-14. Pertumbuhan Ekonomi dan Harga Komoditas 

Terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi negara-negara utama tujuan 

ekspor Indonesia (Jepang, Tiongkok, USA). Gambar di bawah menunjukan 

ekspor komoditas Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan 

karena permintaan turun. Selanjutnya produk ekspor manufaktur Indonesia 

juga terkena dampaknya karena turunnya tingkat permintaan dari negara-

negara tersebut. 

 

Sumber: Bappenas (2015) 

Gambar 3-15. Pertumbuhan ekonomi Negara Utama Tujuan Ekspor  
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Penyebab eksternal bagi pelambatan ekonomi dapat di lihat dari 

ormalisasi kebijakan moneter oleh The Fed. Investor asing melakukan 

penghitungan ulang atas risk-return dari aset-aset di Indonesia (asset repricing) 

dan memicu capital outflow. Depresiasi rupiah yang berkelanjutan tersebut 

membuat kepercayaan konsumen terhadap perekonomian nasional menurun. 

 

Sumber: Bappenas (2015) 

Gambar 3-16.  Kebijakan FED dan Nilai Tukar 

Potensi Krisis ke depan  

Berdasarkan analisis masalah, pelambatan ekonomi yang berpotensi 

menjadi krisis ekonomi ini, akan berlanjut ke tahun 2016. Pertumbuhan global 

lantaran ekonomi Tiongkok yang terkontraksi ke bawah. Dalam laporan 

terbaru Moody's berjudul "Revisi Ke Bawah Outlook Ekonomi 2016", 

pertumbuhan ekonomi negara yang tergabung dalam G20 tahun depan, 

adalah 2,8%, lebih rendah dari prediksi awal 3,1%. Penyebab utama lembaga 

pemeringkat internasional ini merevisi kembali ekonomi global adalah karena 

keadaan Tiongkok. 

Moody's melihat ekonomi Tiongkok tahun depan hanya tumbuh 6,3%, 

lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 6,5%. Senior Vice President Moody's 
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Marie Diron mengatakan pertumbuhan yang lebih lambat di Tiongkok ini 

membuat harga komoditas dalam waktu dekat tidak bisa mengalami 

peningkatan. 

Kebijakan yang diambil Tiongkok saat ini untuk mendorong ekspornya 

hanya akan menjadi sebagian kebijakan untuk mengimbangi perlambatan 

yang terjadi di negeri tirai bambu tersebut. Dengan lesunya ekonomi global 

termasuk Tiongkok ini, Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam G20 

tentu terpengaruh. Moody's memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 

tahun depan berada pada rentang 4%-5%, sama dengan prediksi ekonomi 

Indonesia tahun ini. 

Untuk mengatasi masalah pelambatan ini semua buku teks menyarankan 

dengan menurunkan tingkat suku bunga, agar bisa merangsang sektor rill 

bergerak.Artinya pemerintah perlu meminta Bank Indonesia menurunkan 

tingkat suku bunga acuan atau BI Rate. Namun, BI kemungkinan besar akan 

menolak, karena  BI sangat mempertimbangkan gejolak inflasi dalam negeri 

dan perlu mempertimbangkan arah kebijakan bank sentral Amerika Serikat 

(AS) atau The Federal Reserve yang berencana menaikan suku bunga acuannya 

pada akhir tahun ini. 

Kenaikan suku bunga The Fed akan dianggap para investor lebih 

menarik sehingga berlomba-lomba mencari keuntungan dengan memegang 

portfolio keuangan berdenominasi dolar AS.  Penurunan BI rate akan 

merangsang aliran modal keluar (capital outflow) lebih deras seiring dengan 

melebarnya selisih imbal hasil (yield) investasi dengan negara lain. 

Paparan di atas menunjukan bahwa ketergantungan ekonomi dalam 

negeri kepada faktor luar sangat tinggi. Di tengah mainstream ekonomi global 

yang meniscayakan adanya saling ketergantungan, tampaknya perlu solusi 
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yang bersifat permanen dalam menghadapi krisis ekonomi yang bersifat laten 

ini dengan mengaca pada upaya mengatasi masalah serupa di masa lalu. 

Belajar dari Pengalaman 

a. Krisis 1997/1998 

Krisis ekonomi telah berulang kali terjadi, krisis yang berat pasca masa 

pembangunan orde baru adalah krisis ekonomi yang dimulai dari krisis 

keuangan tahun 1997. Krisis yang bermula di beberapa negara Asia merembet 

ke Indonesia dan memporakporandakan perekonomian Indonesia dan 

mundur dua dasawarsa ke belakang. Dampaknya luar biasa, bukan saja 

hancurnya pranata ekonomi namun berdampak meluas pada masalah sosial 

dan politik.Bahkan secara total, krisis di Indonesia saat itu telah menjelma 

menjadi krisis pembangunan. 

Bila dilihat lebih dalam penyebab terjadinya krisis ekonomi 1997-1998 

versi Bappenas (2015), antara lain disebabkan oleh (a) Peralihan ke rezim free 

float memicu capital outflow & depresiasi, (b) Banyak perusahaan dan bank 

bangkrut karena porsi utang luar negeri yang besar, (c) inflasi meningkat, 

sehingga daya beli turun & berujung pada kebangkrutan perusahaan-

perusahaan yang pendapatannya juga turun, (d) krisis moneter menjalar ke 

krisis sosial dan politik. 

Pembelajaran yang dipetik dari krisis kala itu, antara lain adalah tight 

monetary policy mendorong tingkat suku bunga sangat tinggi, yang berimbas 

pada tingginya NPL, kebijakan ini secara relatif berhasil menarik dana 

masyarakat, tapi kredit perbankan tertekan sampai titik nadir.  

UMKM relatif tidak terpengaruh meningkatnya suku bunga perbankan, 

karena mereka lebih banyak menggunakan dana pribadi atau kerabatnya. 
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Sementara kebijakan fiskal untuk UMKM cukup efektif melalui kredit mikro, 

kredit dengan suku bunga murah,antara 6% hingga 16%, dimana normalnya 

berkisar sekitar 50%; dan kredit likuiditas, bantuan yang disalurkan melalui 

koperasi untuk pinjaman tanpa bunga pada anggotanya juga berjalan. 

Respon kebijakan terhadap UMKM, tampak pada berubahnya orientasi 

bisnis yang lebih sederhana dengan target pasar komunitas sekitar. Kemudian 

mereka pun  mengganti input dengan produk lokal yang lebih murah, 

menurunkan profit margin. 

b. Krisis 2008/2009 

Krisis 2008/2009 agak berbeda dengan krisis 1997/1998 dilihat dari 

sumber masalah awal. Krisis ini dimulai dari  finansial yang bermula di 

Amerika Serikat khususnya, karena adanya gejolak pasar sub-prime mortgage. 

Hal itu kemudian diiikuti oleh kerugian besar pada lembaga-lembaga 

keuangan di Amerika dan merembet ke negara-negara lain. Hampir seluruh 

negara mengalami pertumbuhan negatif, hanya beberapa negara saja dalam 

kurun waktu yang masih positif pertumbuhan ekonominya, termasuk 

Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 4-5%, di luar itu yakni 

Tiongkok, India, Brazil dan Rusia.  Imbas dari itu adalah pada permintaan 

global turun, sehingga harga komoditas tambang, minyak, dan pertanian jatuh 

dan ekspor Indonesia turun. Namun, ekspor ke Tiongkok dan India stabil, dan 

permintaan domestik juga stabil. 

Pembelajaran yang dipetik dari krisis ini antara lain adalah Loose 

monetary policy menyebabkan likuiditas terjaga yang berdampak pada NPL 

rendah. Kebijakan fiskal yang ditujukan kepada UMKM yaitu dengan 

memberikan stimulus terkait pajak 60 persen, stimulus untuk bantuan subsidi 
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25 persen, stimulus untuk penyediaan lapangan pekerjaan bagi pengangguran 

hanya 16 persen. 

Imbas krisis bagi UMKM secara responsif melakukan diversifikasi pasar, 

menunda perekrutan tenaga kerja baru, mengurangi biaya lain selain biaya 

upah, menunda pembaharuan teknologi, mengurangi jam kerja. Dengan 

demikian UMKM bisa tetap berjalan, diduga juga didorong oleh peningkatan 

permintaan untuk kepentingan pemilu yang waktunya bertepatan. 

UMKM relatif bertahan terhadap krisis moneter karena memiliki lokal 

konten tinggi dan tidak terlalu tergantung pada pembiayaan perbankan. 

Berpijak dari pengalaman krisis 2008 itu, strategi mengantisipasi 

ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global ini, maka solusinya adalah 

kembali mengoptimalkan potensi sektor riil domestik, yaitu segera 

menggeliatkan UMKM yang saat ini justru ikut terpuruk karena rendahnya 

daya beli masyarakat. 

Mencari Solusi 

Diperlukan langkah cepat dan terencana dalam menyikapi bahaya laten 

kriris ekonomi terhadap perekonomian Indonesia dalam menopang 

pertumbuhan ekonomi. Prioritas utama yang perlu dilakukan adalah 

terobosan kebijakan berupa pengendalian yang terukur dalam menjamin 

stabilisasi harga pangan pokok dan menjaga daya beli masyarakat serta 

mengontrol inflasi dalam batas aman. Hal ini sangat diperlukan agar ekonomi 

negeri ini tidak terjebak pada kondisi stagflasi, akibat harga barang-barang 

yang terus meningkat di tengah kemampuan daya beli masyarakat yang 

makin menurun. Pemerintah bisa memainkan peranan yang strategis guna 

menjaga keseimbangan inflasi dengan pendapatan, mengukur stabilitas harga 

pangan pokok, melalui intervensi, sebagai bentuk kehadiran negara. 
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Stabilitas harga pangan pokok ditempuh dengan memastikan 

ketersediaan barang dan harga pada tingkat yang terjangkau, jaminan 

keamanan pasokan dan stabilisasi harga sangat penting untuk menjaga 

kelangsungan pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa pasokan yang cukup, 

harga barang kebutuhan pokok rentan berfluktuasi dan berpotensi menggerus 

daya beli masyarakat, mendorong inflasi, dan memperlambat pertumbuhan 

ekonomi. 

Hal lain adalah perlunya langkah responsif terhadap penyerapan 

anggaran belanja pemerintah baik pengelolaan anggaran di tingkat 

pemerintah pusat maupun daerah, ini artinya harus adanya peningkatan 

kapasitas pengelolaan anggaran di tingkat K/L dan Pemda. Dengan tetap 

menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat melalui stabilisasi harga pangan 

pokok, dan percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menjadi 

engine for growth dalam memitigasi perlambatan dan gejolak ekonomi global, 

sehingga dapat menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan 

berkualitas. 

Percepatan pembangunan infrastruktur perlu diprioritaskan mengingat 

memiliki multiflyer effect dalam memacu bergairahnya dunia usaha, menekan 

ongkos logistik dan integrasi ekonomi wilayah, guna mengurangi disparitas 

harga sehingga koheren dengan upaya menjaga daya beli sebagai motor 

penggerak pertumbuhan ekonomi. Di samping itu kecepatan dan ketepatan 

penyerapan belanja infrastruktur akan sangat membantu perekonomian 

nasional untuk tetap berdaya tahan (resilience) di tengah pelambatan ekonomi 

global. 

Jasa konstruksi, konsultan, besi dan baja, semen, produk-produk 

petrokimia sampai ke sektor pembiayaan dan jasa asuransi akan terdorong 

dengan adanya pengerjaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur di 
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dalam negeri serta menyerap tenaga kerja yang menjadi masalah serius ketika 

pelambatan ekonomi melanda. 

Percepatan penyerapan anggaran infrastuktur juga akan berdampak 

pada stabilitas makro dan pertumbuhan ekonomi. serta redistribusi 

pendapatan, mempercepat penyediaan barang publik dalam rangka pelayanan 

publik, di samping dapat menjaga keseimbangan internal. Sinergitas antara 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat perlu 

diperkuat dalam percepatan pembangunan infrastruktur mampu mengatasi 

persoalan-persoalan ekonomi yang mendasar seperti kemiskinan dan 

pengangguran. 

Percepatan penyerapan belanja infrastruktur ini akan sangat 

mepengaruhi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat, antara lain 

dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja 

dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan 

terwujudnya stabilisasi makroekonomi. Namun, harus diakui penambahan 

alokasi anggaran belanja infrastruktur tidak akan cukup untuk menggenjot 

pembangunan insfrastruktur secara masif tanpa diiringi dengan keterlibatan 

pihak swasta. Oleh karena itu sinergitas melalui skema pembiayaan PPP 

(Public Private Patnership), membangun iklim investasi yang kondusif perlu 

terus ditingkatkan, guna mengakselerasi pembangunan infrastruktur. 

Hal penting lainnya adalah memberikan penguatan dan daya hidup 

UMKM, sebagai pelaku usaha mayoritas dan menjadi penopang kehidupan 

masyarakat, didukung oleh fakta bahwa berdasarkan pengalaman terdahulu, 

sektor ini sangat besar dukungannya pada upaya memecahkan masalah krisis 

dan pemulihan ekonomi.  
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Adapun upaya pengutan itu diprioritaskan pada peningkatan 

fundamental unit usaha yang berorientasi pada pertumbuhan. Untuk itu perlu 

dilakukan penguatan kelembagaan, peningkatan SDM melalui pelatihan 

untuk terus tumbuh, pengembangan fasilitas bisnis, bantuan kredit dengan 

suku bunga yang wajar (di bawah 10%), dan adanya konsistensi kebijakan 

yang mendukung pertumbuhan UMKM. 
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GLOBALISASI EKONOMI 

 

 

Globalisasi atau kesejagatan merupakan suatu keadaan dimana 

dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi merambah seluruh pelosok 

bumi tanpa ada sekat (pembatas) administrasi kenegaraan, sejarah, dan rezim 

bahkan juga pandangan politik.  Dunia digiring dalam satu format yakni 

pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terbatas, asumsinya semua 

perbedaan bisa dikompromikan dan dicari solusi dengan prinsp “win-win 

solustion”. 

Semangat globalisasi tidak bisa lepas dari  keruntuhan komunisme dan 

berakhirnya periode perang dingin awal dekade 80-an, praktis secara politik 

dunia memasuki periode Pax-Americana yang berkonotasi setiap negara harus 

melakukan political adjustment terhadap kekuatan politik dan militer AS 

beserta sekutu-sekutunya, yaitu negara-negara yang tergabung dalam G-7. Hal 

ini juga membawa konsekuensi secara ekonomi, dunia masuk secara monolitik 

ke dalam sistem perekonomian neoliberal yang diikat oleh perjanjian-

perjanjian internasional, yakni organisasi World Trade Organization (WTO).  

WTO telah menjadi moderator sekaligus regulator dari keseluruhan 

ekonomi dunia, dengan ciri tunggal  yakni sistem ekonomi pasar, yang 

sekaligus mengakhiri rezim proteksi negara kehidupan ekonomi masyarakat. 

Pembatasan peran negara dilakukan untuk perlindungan (proteksi tarif 

maupun non-tarif) dan subsidi dilakukan, kecuali untuk hal-hal yang terbatas, 

misalnya bantuan untuk pelatihan bagi kalangan SME (small and medium 
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enterprise).  

 Martin Khor menyebutkan bahwa terdapat dua ciri utama globalisasi, 

yaitu, Pertama, peningkatan konsentrasi dan monopoli berbagai sumber daya 

dan kekuatan ekonomi oleh perusahan-perusahaan transnasional maupun 

lembaga-lembaga internasional. Kedua, dalam kebijakan dan mekanisme 

pembuatan kebijakan yang meliputi berbagai bidang (sosial, ekonomi, politik 

dan teknologi), yang sekarang berada dalam yuridiksi suatu pemerintah dan 

masyarakat dalam suatu wilayah negara, bergeser menjadi dibawah 

pengaruh-pengaruh badan-badan internasional, serta pelaku ekonomi dan 

keuangan internasional (Martin Khor, 2002).  

Ide globalisasi pada dasarnya sudah berproses sejak lama, malahan 

kolonialisme dianggap sebagai upaya penanaman ide untuk hidup dalam 

satu format, sampai pada berakhirnya era kolonialisme lama tergantikan oleh 

bentuk baru kolonialisme, melalui pembangunan fakta-fakta ekonomi dan 

pertahanan keamanan.   

Bentukan kolonialisme baru ini lebih bisa diterima, karena 

pendekatannya tidak berawal dari pencaplokan teritorial namun diawali 

dengan “pencaplokan pemikiran” yang dilakukan melalui proses yang lebih 

beradab. Penjajahan intelektual dilakukan melalui ilmu pengetahun dan 

teknologi, yang diikuti dengan gaya hidup, akhirnya mewarnai pilihan 

kepentingan serta secara bertahap mengubah norma ”salah-benar” serta 

mengubah pula norma kepatutan.  

Target akhir kehidupan yang harus dicapai adalah kekayaan dan 

kekuasaan, proses menuju ke arah itu diserahkan pada mekanisme 

kompromi.  Dan indikator kepatutan dan kelayakan suatu keadaan dan 

kinerja, digunakan  konsep efisiensi, efektivitas, dan produkivitas yang 
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semuanya terukur secara moneymetric. Penyimpangan dari itu, dikatagorikan 

sebagai keterbelakangan yang bersifat permanen.  Ketiga konsep yang 

dimaksud di atas sangat mempertimbangkan proporsi ideal dari input 

(masukan) dan out put (luaran), dimana keduanya merupakan fenomena 

kuantitatif atau setidak-tidaknya bisa dikonversi menjadi angka-angka. 

Negara-negara besar dan kuat berlomba mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk sejauh mungkin memberikan pengaruh 

kuat dan sekaligus bisa memberikan layanan “technical assistance” untuk 

kebutuhan ekplorasi sumberdaya negara dunia ketiga secara masif. Di satu 

sisi lain, ilmu pengetahun dan teknologi menjadi sarana yang efektip untuk 

melakukan penanaman sistem nilai baru yang bersifat universal. Sekat-sekat 

kepatutan yang dilandasi oleh kearifan lokal, sering harus berhadapan 

dengan kekuataan raksasa dengan posisi tawar yang tinggi, sehingga sulit 

bagi negara berkembang untuk menolaknya.  

Nilai universal yang diusung dalam kesepakatan global, adalah 

demokratisasi atau kesamaan hak manusia dalam masyarakat. Nilai itu 

bercirikan antara lain, pengakuan atas Hak Azasi Manusia, persamaan di 

depan hukum, distribusi pendapatan secara adil, mendapatkan kesempatan 

pendidikan yang sama, terjaminnya kebebasan (a) mengeluarkan pendapat, 

(b) jurnalistik, (c) berkumpul dan kebebasan beragama, (d) memperoleh 

informasi. 

Lambannya dunia ketiga menyesuaikan diri dengan budaya 

demokratis, baik secara idielogis maupun teknis, sering menyebabkan 

keterisolasian permanen, dan terakumulasinya ketergantungan dalam jangka 

panjang, yang menyebabkan kondisi kemiskinan di negara-negara itu tidak 

pernah beranjak  secara kuantitatif ataupun kualitatif.  
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Peluang dan Tantangan  

Patut diakui bahwa globalisasi membawa manfaat relatif bagi negara-

negara berkembang, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, politik 

(pemerintahan), sosial budaya, ekonomi, hukum dan bidang pertahanan 

keamanan.  Di sisi lain, globalisasi yang membawa ide demokratisasi, 

berdampak pada munculnya partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan 

pada bidang strategis, misal di bidang politik rakyat dilibatkan dalam 

pemilihan pimpinan nasional atau daerah, anggota parlemen, penempatan 

pejabat publik, yang sekaligus dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan.   

Partisipasi publik (rakyat) juga berkembang sehingga terjadinya 

pengawasaan atas berbagai kebijakan yang berkaitan langsung maupun tidak 

langsung dengan kepentingan publik. Hal itu menyebabkan terdorongnya 

kebebasan memperoleh informasi yang lebih terbuka, dan memberikan 

peluang bagi  sistem penegakan hukum untuk bisa memberi rasa keadilan 

bagi masyarakat.  

Atas dasar rasa keadilan, dan persamaan hak bagi warga negara, lahir 

pula budaya baru dalam proses mobilitas vertikal secara berkeadilan dan 

terbuka. Di masa lalu seiring dengan berkembangnya budaya lama, 

feodalistik, paternalisitik, dan patriarkhi membuat mobilitas vertikal 

tersumbat secara sistimatis. Masyarakat terkelompokan ke dalam kelas-kelas 

dan hampir mustahil mobilitas antar kelas terjadi dalam struktur budaya 

lama yang begitu kuat.  

Pada bidang ekonomi, globalisasi telah mengubah banyak hal, antara 

lain (a) pendapatan masyarakat telah mengalami perubahan yang signifikan 

belakangan ini hampir di seluruh negara, (b) connectivity yang semakin 

terbuka membuat arus uang, barang dan jasa semakin bebas,berpindah dari 

satu negara ke negara lain dengan mudah, (c) berjalannya kegiatan ekspor 
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dan impor atas barang dan jasa memungkinkan terciptanya nilai efisiensi 

bersama, dan memungkinkan pula produksi dalam negeri bergairah sesuai 

potensinya, (d) pergerakan sumberdaya ekonomi secara dinamis membantu 

banyak negara untuk menggerakan sektor perekonomian dan meningkatkan 

laju pertumbuhan pembangunan nasionalnya. 

Walau harus diakui diantara hikmah sebagaimana diutarakan di atas 

ditemukan pula berbagai ekses yang berdampak buruk, khususnya pada 

bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Antara lain,  

Pertama. Penanaman nilai pada kesamaan hak manusia, menyebabkan 

setiap orang tergerak untuk melakukan mobilitas vertikal dengan cara-cara 

yang kurang elok, bagi sistem nilai lokal. Muncul gejala keserakahan yang 

terbungkus oleh praktik pragmatisme, hedonisme, dan berkembangnya 

budaya koruptif yang merata. 

Kedua.  Semakin terbukanya arus uang, barang dan jasa dengan 

menerapkan norma sistem perekonomian global, berdampak buruk pada 

ketahanan ekonomi masyarakat di negara-negara yang lemah dalam 

penguasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampaknya  mutu sumberdaya 

manusia yang divonis “rendah”4, dan tidak memiliki kelayakan untuk ikut 

terlibat dalam kegiatan ekonomi global sebelum terjadinya perubahan. 

 Ketiga.   Pengawasan publik yang kian kuat memiliki potensi ekses 

yang tidak kecil. Misalnya, kebebasan pers dan keterbukaan informasi seiring 

dengan kemajuan teknologi informasi, bisa menyebabkan euphoria dan 

kontrol sosial berlebihan dan melewati batas norma yang disepakati sejak 
																																																																				

4Tanda kursif pada kata rendah sengaja dilakukan, karena standar tinggi rendahnya kerap di 
luar jangkauan dan kewenangan suatu negaraatau bangsa.  
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lama dalam masyarakat. Dampak nyata antara lain  potensi konflik sangat 

terbuka, distabilitas menjadi konsumsi harian, kesantunan sosial semakin 

rapuh, serta harmonisasi menjadi langka dan sering terganggu.  

Keempat. Parameter dan indikator ekonomi yang berpihak pada negara 

yang kuat bidang ekonomi, menjadikan banyak negara kehilangan 

kesempatan untuk mengembangkan tradisi berekonomikarena dianggap 

kurang layak untuk melaksanakan kegiatan produksi. Isu lingkungan, 

standarisasi mutu barang dan jasa, labeling, pencabutan subsidi dan proteksi, 

pembatasan muatan lokal. Akibatnya, terancamnya produksi dalam negeri 

dan tergantungnya konsumsi dalam negeri pada barang impor. Dan ini 

berujung pada meningkatnya utang luar negeri. 

Pada  bidang lain pun dampak globalisasi sangat nyata, hal ini tidak 

lepas dari pengaruh teknologi informasi yang mencapai tingkat 

perkembangan yang mencengangkan belakangan ini. Fenomena big data 

memungkinkan dashboard dunia semakin jelas dan terbuka serta mudah 

terpantau.  

Tantangan yang dihadapi,  ternyata manfaat keterbukaan tidak 

menjamin bisa menguntungkan semua negara. Negara dengan tingkat 

penguasaan teknologi informasi yang terbatas, dengan mudahnya diawasi  

dengan telanjang oleh negara lain, tanpa ada kemampuan yang memadai 

untuk memproteksi. Sementara di sisi lain, negara adidaya dengan 

keunggulan teknologi yang kuat dengan mudahnya menditeksi berbagai 

kondisi baik menyangkut sumberdaya alam, kehidupan sosial dan politik, 

dan sistem pertahanan keamanan. Dampak akhirnya adalah tergantungnya 

negara dunia ketiga pada sistem informasi negara maju, mereka hanya 

menjadi konsumen teknologi dalam sistem intelejen negara maju.  
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Daya Saing 

Globalisasi mengisyaratkan adanya penyeragaman dalam menentukan 

ketercapaian kinerja nasional dengan standard ukuran yang disepakati 

“dunia”. Salah satu instrument utuk mengukur tingkat kemajuan suatu bangsa 

dalam format globalisasi, adalah dengan diberlakukan global compepetiveness 

index atau indeks daya saing global. 

Indikator daya saing nasional menurut World Economic Forum, adalah (a) 

teknologi informasi dan komunikasi; (b) lingkungan makro ekonomi; (c) 

inovasi; (d) transfer teknologi; (e) korupsi; (f) perundang-undangan; (g) 

lingkungan bisnis; (h) lembaga publik, teknologi dan lingkungan makro 

ekonomi.  

Sementara itu, World Competitiveness Yearbook sebagaimana diterbitkan 

oleh Institute Management and Development menentukan peringkat daya saing 

di berbagai negara berdasarkan empat faktor, yaitu: (a) economic performance 

(kinerja ekonomi): kesehatan dari perekonomian domestik, perdagangan dan 

investasi internasional, lapangan pekerjaan dan harga-harga; (b) government 

efficiency (efisiensi pemerintah): keuangan publik, kebijakan fiskal, legislasi 

bisnis, kerangka kelembagaan, dan pendidikan; (c) business efficiency (efisiensi 

bisnis): produktivitas, pasar tenaga kerja/buruh, dampak globalisasi, 

keuangan dan praktik manajemen; (d) infrastruktur: infrastruktur pokok, 

infrastruktur ilmiah, infrastruktur teknologi,  kesehatan dan lingkungan, dan 

sistem nilai.  

Bank Dunia berpendapat bahwa daya saing dan pertumbuhan ekonomi 

suatu negara akan mengurangi kemiskinan bila negara tersebut membuat dan 

melaksanakan kebijakan berdasarkan dua pilar pembangunan, yaitu (a) 

membangun sebuah iklim investasi yang baik dimana para pengusaha swasta 

akan berinvestasi; meningkatkan lapangan pekerjaan dan berproduksi secara 
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efisien; (b) memberdayakan orang-orang miskin dan berinvestasi pada mereka 

sedemikian rupa sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan 

ekonomi. 

Berbeda dengan yang lain, Adrian White, seorang Psikolog Sosial dari 

Universitas Leicester Inggris mengenalkan pendekatan yang berbeda untuk 

menentukan daya saing suatu bangsa. Dia menyebutnya dengan 

“kesejahteraan subjektif”, dengan  peta global untuk kesejahteraan subjektif 

(global map of subjective well-being), daya saing  ditentukan melalui skala indeks 

kebahagian (Satisfaction With Life Index). Dia” berasumsi bahwa  pembangunan 

tidak berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, namun juga terletak pada 

kebahagiaan yang dicapai masyarakat.  

Indikator penting dari daya saing, adalah perasaan bahagia (kebahagian 

subjektif). Apakah  sistem mampu memberikan kebebasan dalam memilih dan 

mengembangkan pilihan hidupnya sesuai dengan potensi dan kecenderungan 

keyakinannya, atau tidak. Menurutnya, itu inti soal kehidupan yang ingin 

dicapai oleh pembangunan manapun. 

Adrian dengan menggunakan data-data dari UNESCO, The New 

Economics Foundation, WHO, UNHDR, Latinbarometer, bahkan data CIA.  

Melakukan survei terhadap masyarakat di 178 negara yang meliputi negara 

makmur, seperti Denmark dan Swiss, komunis Cina, hingga Zimbabwe dan 

Burundi.  Dan hasilnya, 10 negara yang paling bahagia, adalah: Denmark, 

Switzerland, Austria, Iceland, The Bahamas, Finland, Sweden, Bhutan, Brunei, 

Canada. Malaysia merupakan negara yang paling bahagia di Asia, dan 

menempati urutan ke-17 di dunia. Indonesia menduduki urutan ke-64. Papua 

Nugini di urutan ke-86, Myanmar dan Laos dideklarasikan sebagai negara 

yang paling tidak bahagia di Asia. jumlah orang yang menjadi subyek 

penelitian sebanyak 80.000 orang.  
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Utang Luar Negeri 

Globalisasi menjanjikan sirkulasi keuangan yang lebih terbuka antar 

negara. Utang luar negeri menjadi harapan negara dunia ketiga untuk 

mengembangkan perekonomian dalam negerinya. Defisit anggaran tiap 

tahunnya ditutupi dengan utang luar negeri, sebagaimana kasus Indonesia. 

Bahkan Indonesia merasa perlu mengorganisasikan negara-negara pemberi 

pinjaman secara formal untuk mendapatkan formulasi bantuan pinjaman di 

era orde baru. IGGI yang kemudian diubah menjadi CGI menjadi mitra 

pemerintah orde baru dalam membiayai pembangunan melalui dana 

pinjaman luar negeri.  

Banyak negara yang sukses melaksanakan pembangunan ekonomi 

dengan dukungan pinjaman luar negeri, sebut saja  Jepang dan empat negara 

industri baru(Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hongkong) serta 

Malaysia, Thailand, Tiongkok, Vietnam, dan Indonesia yang kesemuanya di 

Asia. Pantai Gadingdi Afrika juga contoh negara yang dianggap sukses 

mengelola utangsecara efisien dan efektif.  

Namun dianataranya ada juga negara yang mengalami gagal mengelola 

utang luar negerinya, seperti India, Mesir, Brazil, Argentina, Meksiko, Chili, 

dan Peru. Walaupun  akhirnya kembali  bisa melakukan pemulihan ekonomi 

juga dengan menambah utang luar negeri dalam meneruskan 

pembangunannya. Tetapi sebagian besar negara-negara Afrikadan Amerika 

Latin serta Asia Selatan lainnya, banyak yang gagal mengelola dan 

terperangkap utang luar negeri dalam jangka waktu yang lama. Masalah besar 

penyebabnya adalah perilaku korupsi yang marajalela di kalangan pejabat, 

dan praktik salah urus dari kegiatan pembangunannya. 

Kecenderungan utang luar negeri sebagai solusi dalam pembangunan, 

menemukan jalan buntu pada saat krisis ekonomi khususnya di Asia yaitu di 
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tahun 1997. Banyak negara di Asia, termasuk Indonesia, mengalami masalah 

serius di era krisis itu, belitan utang luar negeri semakin memberatkan bagi 

negara peminjam dengan beban nilai tukar yang semakin terpuruk.  

Sehingga sejak krisis Asia di akhir abad 20 itu, mengubah persepsi 

tentang utang luar negeri baik bilateral, multilateral (terutama dari IMF dan 

World Bank), utang swasta (peran utang jangka pendek dan portofolio 

investment) telah dipersepsikan sangat merugikan negara dunia ketiga dan 

dianggap sebagai bentuk kolonialisme dan imperialisme yang harus dihindari. 

Namun hal itu tidak bisa serta merta dihindari terutama oleh negara-negara 

yang terlanjur terjebak dengan beban utang luar negeri. Akan tetapi yang bisa 

dilakukan adalah melakukan upaya perbaikan ke dalam antara lain,  menekan 

tingkat korupsi, dan memotong jalur birokrasi layanan publik, serta  

menciptakan stabilitas dalam negeri yang lebih baik lagi. 

Peran Pemerintah 

Pemerintah dalam masyarakat global dengan karakter perekonomian 

pasar, mempunyai peranan vital dalam upaya melindungi kelompok marjinal 

yang memiliki potensi kerentanan ekonominya, akibat menerima dampak-

dampak liberalisme ekonomi, setidak-tidaknya hingga mereka sanggup 

berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan pasar.  

Bentuk perlindungan kepada kelompok ini dilakukan melalui program 

pemberdayaan dan pemberantasan kemiskinan. Pemerintah perlu menyusun 

perencanaan dan mengevaluasi hasil pembangunan yang berpihak kepada 

kelompok miskin (pro-poor). Program untuk ini dikerjakan bersama-sama 

dengan sektor privat (swasta) dengan mengupayakan perluasan kesempatan 

kerja (pro-job). Agar terlaksananya pembangunan yang mertata namun dengan 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang layak (pro-growth). 

Kesimpulan 
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 Globalisasi merupakan tuntutan peradaban dimana batas negara dan 

primordialisme menjadi hal yang tidak boleh menghalangi transaksi ekonomi 

dan hubungan kemanusian lainnya. Setiap negara memiliki kehendak yang 

sama dalam kancah kesejagatan melalui upaya peningkatan daya saingnya.  

Indikator yang cenderung berorentasi pada perbaikan kesejahteraan 

mengisyaratkan setiap negara untuk memperbaiki kinerja ekonominya serta 

upaya lain yang dapat meningatkan kesejahteraan rakyatnya. Maka dengan 

demikian peran serta pemerintah masih tetap relavan dan strategis, agar hasil 

dan capaian tujuan globalisasi bisa dinikmati oleh seluruh kelompok dalam 

masyarakat di seluruh dunia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategi	dan	Kebijakan	Pengembangan	UMKM	

 

Pa
ge
15

7	

PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN 

 

 

 

Teori pembangunan termasuk di dalamnya definsi, terus mengalami 

perubahan dan penyesuaian dengan tuntutan masyarakat dimana kegiatan 

pembangunan itu dilaksanakan. Definsi umum, pembangunan pada dasarnya 

adalah  proses perubahan yang dilaksanakan secara terencana oleh suatu 

kelompok masyarakat untuk menuju ke arah kehidupan yang lebih baik. 

Didalamnya mengandung tiga dimensi, yakni (a) dimensi waktu, (b) dimensi 

kesejahteraan, dan (c) dimensi transformasi.  

Definisi di atas didasari oleh pendapat Portes (1976), yang membatasi 

pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. 

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk 

memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal senada diungkapkan 

oleh (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005), Siagian (1994). 

Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih 

sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik 

melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Proses perubahan yang 

dimaksud pada dasarnya adalah transformasi sosial dalam artian luas. 

Transformasi sosial ekonomi dapat mencakup transformasi bidang  

pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, kesempatan bekerja dan 

memperoleh penghasilan. Dan transformasi sosial politik, terjadinya 

transformasi kesempatan berperan dalam pengaturan negara, seperti 

kesempatan untuk berpartipasi dalam mengambil keputusan yang 
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berhubungan dengan kepentingan publik. Sedangkan transformasi budaya, 

misalnya, dengan  transformasi semangat kebangsaan dan nasionalisme yang 

lebih kuat lagi, iklim perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, 

kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional. 

Transformasi sosial iptek, misalnya dengan munculnya transformasi iptek di 

tengah masyarakat untuk bersedia menerima, mempelajari, dan menerapkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan kehidupan, dan 

transformasi fungsional dari posisi konsumen menjadi produsen iptek.   

Pada awalnya pembangunan sering diidentikan dengan pertumbuhan 

(growth), modernisasi, industrialisasi, bahkan dengan kebarat-baratan 

(westernisasi). Walaupun semuanya bermakna perubahan dan bisa berkonotasi 

konstruktif, namun pembangunan tidak bisa disamakan dengan keempat hal 

itu. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, 

ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada semua tingkat dan 

sektor; tidak parsial, tidak spasial, dan tidak sektoral, namun berlangsung  

secara gradual. 

Indikator Pembangunan 

Perubahan sebagai kata kunci membutuhkan indikator-indikator yang 

berkaitan langsung dengan kinerja kolektif suatu negara. Penetapan indikator  

yang diacu oleh suatu negara disesuaikan dengan kecenderungan dan dasar 

hukum pembangunan yang digunakan oleh setiap negara, dan diselaraskan 

dengan tujuan pembangunan.  Dalam perkembangan selanjutnya, development 

dapat dibedakan menjadi economic development dan social development, seperti 

yang diperkuat oleh pendapat (2000). Perbedaan itu menyebabkan berubahnya 

indikator pembangunan.  

Banyak negara yang memfokuskan diri, pada pembangunan yang 
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menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, 

produksi nasional, jumlah tabungan, penyerapan angkatan kerja. Namun 

dalam perkembangan selanjutnya,  digunakan pula indikator lain, seperti 

indeks pembangunan manusia, indeks Kualitas Hidup (IKH) atau Physical 

Quality of Life Index (PQLI), daya saing, pemerataan, dan indeks kepuasan 

(kebahagian) beserta indikator makro ekonomi lainnya.  

Tujuan Pembangunan 

Sebagaimana indikator, untuk setiap negara memiliki kemungkinan 

penekanan tujuan yang berbeda, tujuan pembangunan bisa mengarah pada 

pencapaian kehidupan ekonomi yang lebih baik. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh pandangan lama pembangunan. Ada juga yang 

mengarahkan pada tercapainya keseimbangan pada tujuan ekonomi, sosial, 

dan lingkungan, sebagaimana pada tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(Sustainable Development) Atau tujuan yang mengarah pada pemberantasan 

kemiskinan sebagaimana pada Tujuan Pembangunan Milenium yang 

kemudian diperbaharui oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals/SDGs). Pendapat Stiglitz (1998) mewadahi semuanya, 

dengan menunjuk tujuan pembangunan yaitu meningkatnya (a) PDB per 

kapita, (b) meningkatkan standar kesehatan, (c) mengurangi kemiskinan,  dan 

(d) keberlangsungan lingkungan. 

Teori Pembangunan 

a. Teori Klasik 

Teori klasik pembangunan muncul pada akhir abad ke 18 dan permulaan 

abad ke 19, yaitu di masa revolusi industri. Pada waktu itu sistem liberal 

sedang merajalela dan menurut teori klasik pertumbuhan ekonomi liberal itu 

disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan 
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perkembangan jumlah penduduk. Dengan demikian, pembangunan berjalan 

akibat adanya tantangan peningkatan jumlah penduduk, dan sekaligus 

didukung ditemukannya berbagai teknologi baru yang mendukung tugas-

tugas pembangunan.  

Teori Ekonomi Klasik, yang mudah diperoleh dari literatur dan sampai 

kini kuat pengaruhnya, antara lain dari,   

Adam Smith (1723-1790) terkenal dengan teori nilai.  yaitu teori yang 

menyelidiki faktor-faktor yang menentukan nilai atau harga suatu barang. 

Bukunya yang terkenal adalah An Inquiry into the Nature and Causes of the 

Wealth of Nations (1776) yang berisi antara lain bagaimana perekonomian itu 

tumbuh untuk tercapainya kesejahteraan bangsa. Adam Smith melihat proses 

pertumbuhan ekonomi itu dari dua segi yaitu pertumbuhan output (GNP) 

total, dan pertumbuhan penduduk. Pembagian kerja merupakan titik 

permulaan dari teori pembangunan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan 

daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan (a) 

meningkatnya keterampilan pekerja; (b) penghematan waktu dalam 

memproduksi barang; dan (c) penemuan mesin yang sangat menghemat 

tenaga 

David Ricardo (1772-1823) melalui bukunya The Principles of Political 

Economy and Taxation ikut mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi 

Klasik. Ricardo menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (sumber-

sumber alam) tidak dapat ditambah, sehingga akhirnya bertindak sebagai 

faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat.  

Robert Malthus (1766-1834) melalui bukunya Principles of Political 

Economy pada tahun 1820 yang terkenal dengan teori kependudukan, 

menjelaskan bagaimana pertumbuhan penduduk yang lebih cepat ketimbang 
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perkembangan alam mengikutinya. Kemudian di keluarkan teori tentang 

pembangunan ekonomi dalam bukunya The Progress of Wealth pada tahun 

yang sama. Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi 

dengan sendirinya. Malthus lebih menitikkan perhatian kepada 

perkembangan kesejahteraan suatu negara yaitu pembangunan ekonomi yang 

dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Menurutnya, 

kesejahteraan itu tergantung kepada kuantitas produk yang dihasilkan oleh 

tenaga kerjanya dan sebagian lagi dihasilkan oleh nilai produk itu sendiri 

b. Teori Modernitas 

Teori Ekonomi Modernitas, yang mudah diperoleh dari literatur dan 

sampai kini kuat pengaruhnya, antara lain dari beberapa pakar.   

Josept Schumpeter (1883-1950), melalui bukunya  tentang pertumbuhan 

ekonomi, yakni Theory of Economic Development (1911), kemudian diuraikan 

dalam buku Business Cycles (1939), dan Capitalsm, Sosialism, and Democracy 

(1942) menekankan pada asumsi bahwa persaingan sempurna berada dalam 

keseimbangan mantap sedangkan kelompok entrepreneur adalah unsur 

pertama pembangunan. 

Jhon M.Keynes. Asumsinya; semakin besar pendapatan nasional 

semakin besar volume pekerja yang dihasilkan, demikian sebaliknya. Volume 

pekerja tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan 

tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif 

ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga 

penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan 

investasi 

Rostow (1916-2003), yang dikenal dengan Teori Pertumbuhan, 

mengelompokan fase pertumbuhan suatu masyaralat dilihat dari perspektif 
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pembangunan ekonomi, terdiri atas.  

1) Tahap masyarakat tradisional (the traditional society),  

2) Tahap pembentukan prasyarat tinggal landas (the preconditions for take-

off), 

3) Tahap tinggal landas (the take-off),  

4) Tahap pergerakan menuju kematangan ekonomi (the drive to maturity),  

5) Tahap era konsumsi-massal tingkat tinggi (the age of high mass-

consumption). 

Teori ini mulanya memuat pemikiran bahwa transformasi ekonomi 

setiap negara dapat dilihat dari sejarah pertumbuhan ekonominya. Pemikiran 

itu kemudian dirumuskan dalam bukunya  TheStages of Economic Growth: A 

Non-Communist Manifesto yang diterbitkan pada tahun 1960 

Harrod-Domar. Teori pertumbuhan Harrod-Domar dikembangkan 

bersama oleh R.F Harrod dan Evsey Domar.  Harrod menjelaskan tentang teori 

pertumbuhannya pada tahun 1939 dalam Economic Journal. Sedangkan Domar 

menyampaikan teorinya pada tahun 1947 dalam jurnal Amerika Economic 

review. Walaupun dikembangkan secara terpisah, namun kedua teori ini 

memiliki  inti yang sama, sehingga kedua teori ini dikenal sebagai teori 

pertumbuhan Harrod-Domar. Teori Harrod-Domar menganalisis persyaratan-

persyaratan yang dibutuhkan oleh suatu negara agar perekonomiannya dapat 

tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang secara mantap atau steady 

growth.  

Kemiskinan dan Kesenjangan  

Kemiskinan merupakan akar masalah dari pentingnya program 

pembangunan suatu bangsa. Perlu dicatat persoalan kemiskinan bukan hanya 

sekedar angka kemiskinan saja namun juga masalah kesenjangan. Kesenjangan 
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memiliki potensi dampak negatif  terhadap kohesi sosial dan politik, selain 

akan mengurangi sebaran daya beli masyarakat yang akan berimbas pada laju 

ekonomi secara keseluruhan. Ketidakmampuan kelompok miskin kronis 

keluar dari kemiskinan akan memperlebar kesenjangan dan melemahkan 

pertumbuhan ekonomi yang akan datang.  

Pembangunan yang diidentikan dengan pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi diasumsikan dengan berkurangnya jumlah kemiskinan dan 

kesenjangan. Walaupun berdasarkan beberapa kajaian, menunjukaan hasil 

berbeda satu sama lain tergantung kondisi dan konteks kemiskinan yang 

dihadapi. Beberapa hasil kajian yang dimaksud, antara lain: 

(a) Chenery dan Ahluwalia (1974), Adelman dan Morris (1973) yang 

menyatakan pertumbuhan ekonomi  tidak menurunkan kemiskinan di 

negara-negara berkembang. Malah Deininger dan Squire (1995,1996) 

menemukan fakta, ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi 

suatu negara dengan peningkatan angka kemiskinan. 

(b) World Bank (1990), Fields dan Jakobson (1989) dan Ravallion (1995), Pada 

kasus yang lain, sebagaimana diungkap oleh Ravallion (1997), Son dan 

Kakwani (2003), dan Bourguignon (2004) menyatakan bahwa hubungan 

antara pertumbuhan dengan kemiskinan dan kesenjangan, mencatat 

bahwa dampak pertumbuhan terhadap penurunan kemiskinan hanya 

terjadi ketika kesenjangan relatif tinggi (high inequality).  

(c) Dollar dan Kraay (2002) menemukan bahwa pertumbuhan mempunyai 

dampak yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Pertumbuhan 

akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi kelompok miskin 

jika pertumbuhan tersebut disertai dengan berbagai kebijakan seperti 

penegakan hukum, disiplin fiskal, keterbukaan dalam perdagangan 
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internasional, dan strategi pengentasan kemiskinan.  

Demikian pula Danielson (2002) menemukan Pertumbuhan per kapita 

yang berlangsung selama 1988-1998 mempunyai dampak yang besar 

terhadap penurunan kemiskinan. Ini dimungkinkan, sebab selama 

periode tersebut tidak terjadi peningkatan yang besar dalam 

kesenjangan. Hal itu sejalan dengan pendapat Bigsten dan Levin (2000), 

yang menyimpulkan bahwa negara-negara yang berhasil dalam 

pertumbuhan kemungkinan besar juga akan berhasil dalam menurunkan 

kemiskinan, apalagi jika terdapat dukungan kebijakan dan lingkungan 

kelembagaan (institutional environment) yang tepat. Kemudian data 

ekonomi periode 1970–1980, pertumbuhan ekonomi dan distribusi 

pendapatan terutama di negara dunia ketiga menunjukan korelasi positif 

antara laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi.  

(d) Studi yang dilakukan di negara negara Eropa Barat, menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi justru membuat kesenjangan yang semakin 

melebar.  Kesenjangan itu akan berdampak pada penuruan pertumbuhan 

ekonomi, karena beberapa hal: 

1) Perubahan pola permintaan (Marshall, 1988); 

2) Perubahan ukuran pasar domestik (Murphy et. al.1989; Mani 2001); 

3) Berkurangnya kegiatan kewirausahaan (Banerjee and Newman, 

1993); 

4) Investasi yg tidak produktif (Mason, 1998); 

5) Investasi SDM yg lebih rendah (Galor and Zeira, 1993); 

6) Keterkaitan ekonomi politik dan instabilitas bagi perlambatan 

pertumbuhan ekonomi (Gupta, 1990; Keefer and Knack, 2002; 

Alesina and Rodrik, 1994; dan Persson and  Tabellini, 1994). 

Relasi antara pertumbuhan ekonomi (pendapatan), dengan angka 
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kemiskinan, dan kesenjangan; sebenarnya telah lama dibahas melalui teori 

Kuznets, yang menyatakan bahwa, dalam  jangka pendek ada korelasi positif 

antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan kesenjangan pendapatan; 

walaupun hubungan itu menjadi negatif pada waktu-waktu berikutnya. Hal 

itu menunjukkan terjadi proses evolusi dari distribusi pendapatan dari masa 

transisi suatu ekonomi pedesaan (rural) ke suatu ekonomi perkotaan (urban) 

atau ekonomi industri.  

Teori Kemiskinan 

a. Teori Neo-Liberal 

Shannon, Spicker, Cheyne, O’Brien dan Belgrave mengatakan bahwa 

kemiskinan merupakan persoalan individu yang bersangkutan. Strategi 

penanggulangan kemiskinan bersifat “residual” sementara, Teori neo-liberal 

berakar pada karya politik klasik yang ditulis oleh Thomas Hobbes, John Lock 

dan John Stuart Mill yang intinya menyerukan bahwa komponen penting dari 

sebuah masyarakat adalah kebebasan individu. Keunggulan mekanisme pasar 

dan pertumbuhan dianggap akan mampu mengatasi kemiskinan dan 

ketidakadilan sosial mendapat kritik dari kaum sosial demokrat.  

b. Teori Demokrasi Sosial 

Kemiskinan bukanlah persoalan individu, melainkan struktural. 

Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam 

masyarakat akibat tersumbatnya akses kelompok kepada sumber-sumber 

kemasyarakatan. Teori Demokrasi Sosial menekankan pentingnya manajemen 

dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar (pendidikan, 

kesehatan, perumahan, dan jaminan sosial) bagi seluruh warga negara.  

c. Teori Marjinal  
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Kemiskinan dikarenakan adanya culture of poverty  yang tersosialisasi di 

kalangan masyarakat atau komunitas tertentu, Oscar Lewis (1966) 

d. Teori Development 

Teori ini menyiratkan bahwa negara menjadi miskin karena ketiadaan 

atribut industrialisasi, modal, kemampuan menajerial, dan prasarana yg di 

perlukan untuk peningkatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kriteria 

utama pembangunan yang dianggap dapat mengatasi masalah-masalah 

ketimpangan. Dan kemiskinan akan hilang dengan sendiri bila pasar diperluas 

sebesar-besaranya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya.   

e. Teori Struktural 

Teori Struktural berasumsi bahwa kemiskinan dikota-kota dunia ketiga 

terjadi bukan karena persoalan budaya, dan juga bukan persoalan 

pembangunan ekonomi, melainkan persoalan struktural, yang hanya dapat 

dijelaskan dalam konstelasi politik-ekonomi dunia.  

Kebijakan melawan Kemiskinan Global 

Bagimana kaitan antara kemiskinan dan globalisasi? Semula orang 

menduga bahwa globalisasi dapat mengakibatkan tingkat kesejahteraan 

semakin merata antar negara. Namun faktanya tidaklah selalu tepat, studi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Charlotte Denny, et.al (2002) 

menyatakan, bahwa  akibat dari globalisasi jumlah orang yang hidup dalam 

kemiskinan absolut (extreme poverty) di negara dunia ketiga, lebih besar 

daripada yang diperkirakan, yaitu sebesar 307 juta orang hidup kurang dari 

satu dolar AS sehari. Jumlahnya diduga akan meningkat menjadi 420 juta 

dalam satu setengah dasawarsa ke depan. 

Globalisasi merupakan bentuk penguatan keberadaan World system 
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Theory yang memanfaatkan potensi negara dunia ketiga dengan limpahan 

sumberdaya alam namun tidak mampu mengelolanya sendiri. Dalam 

perkembangannya kerjasama itu hanya menciptakan ketergantungan dan 

tidak mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi. Selanjutnya, globalisasi 

yang mendorong neo-liberalisme ekonomi, ternyata membuat kemiskinan di 

negara dunia ketiga semakin parah. 

 

Gambar  4-1:  Kemiskinan Negara Dunia Ketiga 

Kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam, sering tidak berdampak 

langsung kepada kesejahteraan rakyat, namun hanya dinikmati oleh segelintir 

elit, melalui keluarnya berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. 

Kebijakan yang dibuat oleh birokrat dan politisi pemburu rente itu, hanya 

mengakibatkan rakyat setempat terjebak dalam kemiskinan (poverty trap), 

deprivasi (sosial deprivation), isolasi, ketidak berdayaan dan terputusnya akses 

kepada sumberdaya alam yang ada di lingkungannya. Selain itu sarana dan 

prasarana sosial juga terbatas, di tengah melimpah ruahnya sumberdaya alam 

yang ada di sekitarnya. 

Bank Dunia telah menegaskan tentang pentingnya kebijakan publik 
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untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui prinsip good governance. Adapun 

impelemntasi Good Governance dalam pengentasan kemiskinan, adalah, (a)  

memberdayakan si miskin; (b) memperbaiki kapasitas si miskin melalui 

perbaikan pelayanan dasar; (c) menyediakan kesempatan ekonomi dengan 

meningkatkan akses pasar; (d) menyediakan pelayanan perlindungan 

keselamatan dari guncangan ekonomi, dan dari korupsi, kejahatan, dan 

kekerasan (Blaxall, 2000). 

Bourguignon (2004) menyampaikan pemikiran tentang bagaimana 

strategi pembangunan dapat mengatasi dan menurunkan angka kemiskinan, 

dengan cara sederhana yakni memadukan antara sistem distribusi pendapatan 

dan meningkatkan tingkat pertumbuhan pendapatan 

 

 
Sumber: Bourguignon (2004) 

 
Gambar  4-2: Strategi Pembangunan mengatasi Kemiskinan 

 

 MDGs dan SDGs 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium di Perserikatan Bangsa-
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Bangsa (PBB), New York tahun 2000 menghasilkan Millenium Development 

Goals (MDGs), yang merupakan sikap bersama dunia untuk memerangi 

kemiskinan global.  

Upaya memerangi kemiskinan diawali dengan penetapan target yang 

harus dicapai pada tahun 2015, antara lain, (a) mengurangi separuh proporsi 

penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 dollar AS per hari dan 

proporsi penduduk yang menderita kelaparan, (b) mengurangi separuh 

proporsi jumlah penduduk yang tidak memiliki akses pada air minum yang 

sehat, (c) menjamin semua anak, laki-lakidan perempuan, menyelesaikan 

sekolah dasar, (d)menurunkan hingga 2/3 kematian bayi dan anak di bawah 

usia lima tahun, (e) menghentikan penyebaran penyakit HIV/AIDS, malaria 

dan jenis penyakit menular lainnya, (f) menghilangkan ketidaksetaraan gender 

di sekolah, (g) menerapkan dengan konsekuen kebijakan pembangunan 

berkelanjutan, (h) mengembangkan kemitraan untuk pembangunan di semua 

tingkatan. 

Berakhirnya MDGs di tahun 2015 diteruskan dengan menjalankan 

konsep Sustainable Development Goals atau SDGs yaitu seperangkat program 

dan target, yang ditujukan untuk  pembangunan global di masa mendatang. 

SDGs meneruskan  program MDGs (Millennium Development Goals) yang 

diputuskan oleh United Nations Conference on Sustainable Developmentyang 

dilangsungkan di Rio De Janiero, Juni 2012 (Rio+20). Setelah melihat banyak 

yang sudah dicapai MDGs, namun masih banyak juga yang belum tercapai. 

Misal, pencapaian sejumlah target MDGs dirasa masih sangat lamban bahkan 

dibeberapa kawasan tertentu seperti Sub Sahara Afrika beberapa target tidak 

tercapai.  

Kemudian KTT Rio+20 dijadikan momentum politis untuk menyepakati 

perlunya SDGs ditetapkan sebagai agenda global pasca MDGs. KTT Rio+20 
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menyepakati dokumen The Future We Want yang menjadi arahan bagi 

pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat global, regional, dan 

nasional. Dokumen memuat kesepahaman pandangan terhadap masa depan 

yang diharapkan oleh dunia (common vision) dan penguatan komitmen untuk 

menuju pembangunan berkelanjutan (renewing political commitment). Dalam 

dokumen The Future We Want, terdapat 3 (tiga) isu utama bagi pelaksanaan 

pembangunan berkelanjutan, yaitu:  

a. Ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan 

pemberantasan kemiskinan (Green Economy in the context of sustainable 

development and poverty eradication);  

b. Pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan 

tingkat global (Institutional Framework for Sustainable Development);  

c. Kerangka aksi dan instrumen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan 

(Framework for Action and Means of Implementation);  

d. Kerangka aksi tersebut masuk dalam Sustainable Development Goals 

(SDGs) post-2015 yang meneruskan MDGs, dengan menetapkan pilar 

Ekonomi, Sosial dan Kelestarian Lingkungan Hidup dalam pencapaian 

pembangunan inklusif bagi dunia. 

Proposal SDGs yang telah dibicarakan mengandung 17 tujuan dengan 

169 target yang melingkupi hal-hal terkait isu pembangunan berkelanjutan 

atau sustainable development. Isu-isu ini berupa penghapusan kemiskinan dan 

kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan kota yang 

berkelanjutan, perang melawan perubahan iklim, dan perlindungan laut dan 

kemaritiman. 

SDGs yang dirancang untuk rentang tahun 2016–2030 ini selain 

merupakan program yang meneruskan agenda-agenda MDGs. Lebih dari itu 

diusulkan pula agar SDGs sebaiknya mencakup seluruh negara bukan hanya 
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untuk negara berkembang saja sebagaimana MDGs. Dengan demikian 

cakupannya lebih luas, komprehensif, dan menjadikan dunia menjadi lebih 

terintegrasi. 

Kesimpulan 

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk 

memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sedang kebijakan di 

bidang ekonomi adalah bentuk nyata dari komitmen untuk melawan musuh 

peradaban manusia, yakni kemiskinan. 

Kemiskinan bukanlah masalah kelompok atau suatu negara namun 

sudah menjadi agenda bersama, sebagaimana dicanangkan oleh PBB melalui 

MDGs yang kemudian diteruskan SDGs, hal ini menunjukan bahwa 

kemiskinan bisa terjadi di manapun dan perlu di atasi melalui langkah-

langkah yang terpadu. 
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MASYARAKAT MADANI: 
PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN 

 

 
 

Membicarakan kemandirian, atau Bung Karno menggunakan istilah 

Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri), menjadi penting karena dua hal, yakni 

pertama adanya keinginan politik untuk mengembalikan Trisakti5  sebagai 

pijakan pembangunan dalam memasuki era kebangkitan nasional jilid kedua. 

Kedua, fakta yang menyedihkan adalah terjadinya ketergantungan ekonomi 

yang luar biasa kepada negara adidaya.  

Untuk menumbuhkan kamadirian ekonomi dan tercapainya 

pembangunan yang inklusif, maka syarat mutlaknya adalah tersedianya 

situasi berdaya di akar rumput melalui  terbangunnya masyarakat madani 

yang kuat. Keadaan tersebut membutuhkan sikap proaktif dari sektor 

pemerintah untuk memberikan ruang partisipasi publik yang bermutu dengan 

menyelenggarakan program pemberdayaan 

 

																																																																				

5Trisakti merupakan ajaran Bung Karno untuk berdaulat di bidang politik, berdikari dalam bidang 
ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya.	
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Masyarakat  Madani 

Sebagaimana diketahui civil society (masyarakat sipil atau disebut juga 

masyarakat madani), pada dasarnya merupakan antitesa dari “masyarakat 

politik” atau Negara (Hobbes, Locke, Montesquieu, Hegel, Marx, Gramsci). 

Esensi masyarakat madani adalah pada pemberian keberdayaan, kesetaraan, 

dan keadilan sebagai fundamen sosial. Neera Candoke (1995) menekankan 

public critical rational discource melalui demokrasi sebagai pilar masyarakat 

madani yang kuat. Ketidakadilan lainnya oleh kelompok elit secara sepihak 

harus dihilangkan.  

Untuk melihat kehadiran masyarakat madani dalam kehidupan 

bernegara, ada tiga ciri struktural yang harus melekat pada masyarakat 

madani atau masyarakat madani, yakni pemberdayaan, demokratisasi, dan  

supremasi hukum. Pemberdayaan merupakan upaya memberi penguatan 

kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat dalam keputusan strategis 

bangsa. Sedang demokratisasi merupakan sarana  untuk pelibatan publik 

dalam ranah politik yang menjadi pijakan lahirnya kebijakan yang berpihak 

pada kepentingan publik secara luas.  

Supremasi hukum merupakan alat kendali agar semua pihak berada 

pada koridor dan norma yang disepakati bersama dengan prinsip kesamaan 

kedudukan di muka hukum. Dalam perspektif kesejahteraan, masyarakat 

madani (civil society) harus diimplementasikan pada beberapa ciri, antara lain: 

Masyarakat 
Miskin 

Masyarakat 
Berdaya 

Masyarakat 
Produktif	
Berdaya	

Masyarakat 
Madani	
Berdaya	

Program 
Pemberdayaan

Masyarakat	
Miskin	

Kelembagaan 
UMKM 

Penguatan 
karakter bangsa	

Miskin	
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a. Hidupnya semangat kebersamaan dalam kelompok berlandaskan 

keadilan. Keadilan yang dimaksud tidak bermakna equal treatmen, 

namun menjunjung tinggi kesadaran berpribadi dan menghormati 

persaingan yang menjungjung etika dan keadilan; 

b. Terdistribusinya kewenangan dan kekuasaan secara proporsional dan 

fungsional untuk memudahkan layanan publik dan terkondisikannya 

partisipasi publik yang semakin meningat dan merata;   

c. Tersedianya program yang berbasis kebutuhan masyarakat yang 

berkesinambungan disertai dengan pelibatan (implovement) masyarakat 

dalam perencananan, pelaksanaan, dan evaluasi program; 

d. Pembukaan ruang untuk perluasan kesempatan kerja dan kepastian 

memperoleh penghidupan yang layak atas dasar kemanusiaan dan 

penghargaan atas kompetensi; 

e. Terbangunnya tanggung jawab sosial atas dasar sistem keparanataan 

dan norma yang berlaku dalam kelompok, dengan terjaminnya 

kepastian dalam penegakan hukum secara berkeadilan.   

Kelembagaan masyarakat pada dasarnya merupakan pilar utama 

masyarakat madani, pranata kesistemannya harus ditandai oleh ciri 

kemandirian, inisiatif, dan sikap kritis yang diharapkan terakumulasi menjadi 

budaya masyarakat secara permanen dan membentuk karakter.  

Ciri struktural dan kultural itu menjadi konstatasi yang memiliki 

linearitas dengan kemandirian kolektif untuk kemaslahatan sosial, yang boleh 

jadi, ini identik dengan konsep socioentrepreneurship, yang oleh J.G. Dess  

disebut sebagai spesies khusus dalam genus wirausaha (Dees,1998). 

Membangun masyarakat madani pada dasarnya adalah membangun 

modal sosial. Putnam (2002) menyatakan bahwa modal sosial membawa 

dampak pada tingginya partisipasi masyarakat madani dalam berbagai 
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bentuknya. Ini mengandung makna bahwa modal sosial juga merupakan 

modal pembangunan sebagaimana  modal sumberdya alam, modal uang, dan 

modal sumberdaya manusia. Modal sosial berbeda dari ketiganya, perbedaan 

esensialnya terletak pada kekuatan yang dihasilkan setelah digunakan. Bila 

modal yang lain, bila sering dipakai akan akan semakin aus atau hilang 

nilainya, sedang modal sosial semakin sering dipakai akan semakin kuat. 

Konsep modal sosial diperkenalkan oleh James S. Coleman (1990), 

kemudian berkembang dan mengkristal lewat tulisan Putnam (1993), yang 

menggambarkan kualitas kehidupan masyarakat Amerika yang makin 

menurun dalam hal keeratan antar sesama warga. Banyak negara mulai 

menyadari tentang pentingnya modal sosial bagi pembangunan, khususnya 

pembangunan ekonomi, setelah Fukuyama (2002) menunjukkan hasil-hasil 

studi di berbagai negara yang memperlihatkan bahwa modal sosial yang kuat 

akan merangsang pertumbuhan berbagai sektor ekonomi karena adanya 

tingkat rasa percaya yang tinggi dan kerekatan hubungan dalam jaringan yang 

luas tumbuh antar sesama pelaku ekonomi.  

Ada tiga hal yang dihasilkan dari menguatnya modal sosial dalam 

kegiatan ekonomi masyarakat, yakni munculnya dorongan untuk saling 

memberi (reciprocity), saling percaya (trust), dan kebersamaan (cohesiveness) 

yang selanjutnya terbangun jaringan dan kerjasama (sosial networking). 

Fenomena ini tidak hanya berlaku pada kelompok masyarakat tradisional 

(pedesaan) saja, namun juga berlaku pada kelompok masyarakat dengan 

tingkat pendapatan yang tinggi. 

Modal sosial akan menghasilkan, secara mikro ekonomi akan 

menghasilkan energi kolektif yang memungkinkan berkembangnya 

kewirausahaan, dan ide-ide untuk mendapatkan rumusan kerja dengan skala 

ekonomi yang lebih baik. Demikian pula dari sisi makro, investor asing akan 
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tertarik untuk menanamkan modal usaha pada masyarakat yang menjunjung 

nilai kejujuran, kepercayaan, terbuka dan memiliki tingkat empati yang tinggi.  

Ridell, dalam Suharto (2007) menuliskan tiga parameter modal social, 

yakni (1) kepercayaan (trust). Harapan yang tumbuh di dalam sebuah 

masyarakat, yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan 

kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama; (2) norma-norma 

(norms). Norma terdiri pemahaman-pemahaman, nilai-nlai, harapan-harapan, 

dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok 

orang; (3) jaringan-jaringan (networks). Jaringan merupakan infrastruktur 

dinamis yang berwujud jaringan-jaringan kerjasama antar manusia. Jaringan 

tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan 

tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama.  

Pilar Masyarakat Madani 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non-Government Organization 

(NGO) merupakan pilar utama dari masyarakat madani. LSM telah 

mengalami dinamika yang cukup tingi belakangan ini, hal ini didorong oleh 

kesediaan negara untuk berbagi kewenangan, serta sokongan lembaga 

donor/bantuan, dan didukung oleh persepsi atas kegagalan negara.  

Di beberapa negara, sebagian tugas pemerintah telah berhasil ditangani 

LSM, misalnya pengawasan terhadap lingkungan, penanganan kelompok 

marjinal, kesehatan dan pendidikan, pendidikan anak terlantar, pembinaan 

suku terasing, serta pengawasan kebijakan dan pembangunan. Dengan 

menekankan kegiatan mereka pada pemberdayaan, inisiasi, pengawasan 

(watch), pendampingan, dan sejenisnya menjadikan mereka menjadi pihak 

yang membantu kehidupan masyarakat. Hasilnya luar biasa, banyak yang 
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terbantu, tugas pemerintahpun semakin fokus karena ada sebagian yang 

ditangani masyarakat sebagai relawan LSM. 

Edwards dan Hulme (1992) mengidentifikasi strategi utama LSM atau 

NGOs dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan, yaitu antara lain 

dengan  memperluas program operasionalnya melalui kerjasama dengan 

pihak pemerintah. Namun bentuk kerjasama di banyak tempat masih menjadi 

subordinasi pemerintah. Idealnya, LSM bersifat independen dan tidak 

tergantung pada program pemerintah.  Karena senyatanya LSM adalah 

memiliki posisi yang mewakili arus bawah. 

Berkaitan dengan itu maka LSM memiliki dua (2) peranan dalam 

mengembang amanah sebagai pilar masyarakat madani, (1) Berperan sebagai 

gerakan pemberdayaan masyarakat (empowering movement). Kegiatannya 

melatih, meningkatkankesadaran, dan membangun kapasitas (capacity 

building) untuk terciptanya masyarakat produktif, mandiri, dan memiliki 

karakter agar mampu bepartisipasi dalam proses perubahan yang terjadi 

dalam lingkungannya;(2) Berperan sebagai kekuatan penyeimbang 

(countervailing power). Tugasnya mengontrol, mencegah, dan membendung 

dominasi dan kesewenang-wenangan pemerintah terhadap masyarakat. 

Peranan ini umumnya dilakukan denganadvokasi kebijakan lewat lobi, 

pernyataan politik, petisi, dan aksi demonstrasi. 

Namun harus diakui bahwa tidak semua LSM telah melaksanakan  

peranan dengan baik,dalam pembentukan masyarakat madani yang lebih 

kuat, masih banyak yang justru memainkan peranan sebagai “kelompok 

penekan” untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Di beberapa negara, 

keberadaan LSM belum benar-benar merepresentasikan pilar yang menjadi 

harapan, aspirasi, dan semangat masyarakat secara luas. Kerap timbul 

anomali yang membuat citra LSM di tengah masyarakat menjadi kurang baik, 
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dan kerap membuat masyarakat berfikir untuk kembalinya ke sistem lama 

yang sentralistik . 

Bentuk-bentuk anomali sering disebabkan oleh, (a) keterbatasan 

pemahaman tentang tugas dan fungsi, (b) kesadaran terhadap implikasi 

perubahan paradigma orientasi, (c) belum optimalnya program 

pemberdayaan, (d) perubahan budaya yang memengaruhi interaksi sosial 

dalam masyarakat.  

LSM sebagai pilar utama masyarakat madani di masa mendatang perlu 

memiliki kesadaran untuk mengejar dua tugas utama. Yakni, Pertama, 

melakukan program penguatan masyarakat madani dengan cara 

membuatnya lebih kohesif dan efektif dalam mengartikulasikan 

kebutuhannya dan menuntut akuntabilitas publik dari para pemimpin 

birokrasi dan politik. Ke depan, LSM harus didorong menjadi kekuatan 

penampung dan penyambung aspirasi publik yang menjadi bentuk nyata dari 

partisipasi masyarakat terhadap setiap dinamika yang terjadi dalam 

merencanakan kehidupan berbangsa. 

Kedua, mendorong secara proaktif untuk terjadinya reformasi sosial dan 

keluarnya kebijakan yang berpihak untuk kepentingan masyarakat. Upaya 

mereformasi kehidupan berbangsa pada dasarnya diarahkan untuk terjadinya 

keadaan (a) berkurangnya angka kemiskinan, (b) terjadinya pemerataan hasil 

pembangunan, dan (c) berjalannya mobilitas vertikal berdasarkan kompetensi 

dan kepatutan yang bisa diterima secara demokratis. 

Namun belum siapnya pilar utama tersebut, tidak mengandung makna 

bahwa proses perubahan  bandul kekuasaan dari negara (state) ke masyarakat 

(public) terhenti. Malah perubahan itu harus berimplikasi luas pada kebijakan 

penyelenggaraan negara, yang setadinya terpusat (sentralistik) menjadi 
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terbagi (desentralisitik), yang di dalamnya ada aspek penguatan pranata 

sosial dan partisipasi publik. 

Perubahan Paradigma 

Perubahan paradigma pembangunan terjadi pada setiap aspek kegiatan 

dan program pembangunan, antara lain pada bentuk program pembangunan, 

sumber pembiayaan pembangunan, pengguna anggaran pembangunan, sifat 

kewenangan,  orientasi kegiatan pembangunan yang dijalankan,  pelaksana 

evalusi, serta kemanfaatan hasil program maupun evaluasi yang dilakukan. 

Pada praktiknya perubahan yang dimaksud membutuhkan masa transisi 

(penyesuaian) selain masalah teknis dan infrastruktur, yang sangat penting 

adalah berubahnya pola pikir dan komitmen para pemangku kepentingan. Di 

satu sisi  untuk melepas kewenangan dan kekekuasan membutuhkan sikap 

dan motivasi yang kuat. Sementara di  sisi lain, menerima budaya baru yang 

memberikan kewenangan yang lebih besar membutuhkan prasyarat berupa 

kompetensi, tanggung jawab, dan sikap mental kemandirian kolektif (sosial 

entrepreneurship) yang kuat.  
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Tabel 4-1 

Perubahan Paradima Pembangunan 

Aspek Paradigma Lama Paradigma Baru 

Bentuk  Crashed program bersifat 
jangka pendek, temporal, 
dan parsial. 

Kegiatan yang berkesinambungan  
dan bersifat tematik dan holistik 

Sumber Top down, pemerintah aktif 
membuat perencanaan, 
melaksanakan program dan 
mengevaluasi.  

Bottom up. Masyarakat dituntut aktif  
sejak perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan dan evaluasi. 
pemerintah hanya fasilitator. 

Pengguna 
Dana  

Semua dikuasai pelaksana 

Pemerintah atau pihak 
ketiga. 

Masyarakat diberi kewenangan 
untuk mengelola dana berupa dana 
dana blok. 

Kewenangan Dominan pemerintah dan 
kelompok elite. 

Didistribusikan ke seluruh lapisan, 
termasuk kelompok marginal dan 
khusus.  

Orientasi 
Kegiatan 

Kegiatan terpusat untuk 
kepentingan masyarakat 
secara umum. 

Kegiatan untuk membangun cipta, 
karsa, dan rasa masyarakat untuk 
kehidupan yang lebih baik di 
lingkungannya 

Evaluasi Sentralitasasi, dan focus 
pada pengerjaan yang 
bersifat fisik dan mudah 
terukur serta bersifat 
kuantitatif.  

Evaluasi berupa meningkatkannya 
kepuasan dan kebahagian 
masyarakat sebagai subjek 
perubahan. 

Kemanfaatan 
Hasil 

Bentuk 
pertanggungjawaban 
program dan menjadi dasar 
untuk perencanaan 
berikutnya 

Munculnya kesadaran baru 
untuk lahirnya partisipasi 
masyarakat yang lebih baik. 
Dan mengundang stakeholder 
lain untuk terlibat dalam proses 
perubahan 

Sumber: Diolah dari beberapa sumber 

Tugas pemangku kepentingan masyarakat madani adalah mempercepat 

(akselerasi) dari masa transisi itu, bila gagal pada masa ini akan terjadi 

kemungkinan arus balik yang menciptakan ketidakpercayaan masyarakat 
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terhadap format baru, dan kembalinya kekuatan lama yang melakukan 

hegemoni kekuasaan. 

Perubahan paradigma pembangunan di lihat dari sisi masyarakat dan 

kehidupan sosial, adalah untuk membangun arus bawah yang kuat; untuk itu 

perlu dilakukan, antara lain melaksanakan program (a) pemberdayaan 

masyarakat (empowering community), (b)perkuatan jejaring sosial (sosial 

networking). 

a.  Program Pemberdayaan  

Proses akselerasi dalam masa transisi menuju masyarakat madani 

membutuhkan seperangkat program pemberdayaan yang mampu mengubah 

budaya lama kepada budaya baru. Itu bisa dilakukan melalui berbagai media 

dan berbagai pendekatan. Sulit dibayangkan bagaimana masyarakat madani 

yang kuat dapat terjelma manakala masyarakat sebagai pelaku tidak memiliki 

kompetensi dan aksesibilitas terhadap sumber kamajuan. 

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris, yakni Empowerment, yang 

mempunyai arti pemberian ‘daya’, atau kemampuan sehingga memiliki daya 

(power). Pemberdayaan secara sederhana dikatakan pula sebagai proses 

sistimatis yang memberikan kewenangan, peran, dan fungsi baru agar  

terjadinya partisipasi yang lebih tinggi lagi pada uapaya pencapaian tujuan 

kelompok. 

Pada konteks pembangunan, Bryant & White (1987) menyatakan 

pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang 

lebih besar kepada masyarakat miskin. Caranya dengan menciptakan 

mekanisme dari dalam (build-in) untuk meluruskan  keputusan-keputusan 

alokasi yang adil, yakni dengan  menjadikan rakyat mempunyai pengaruh.  
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Menurut Edi Suharto (2002),  pemberdayaan bermakna  melindungi, 

membela dan berpihak kepada yang  lemah, untuk mencegah terjadinya 

persaingan  yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang 

lemah, sedangkan konsep lain menyatakan bahwa pemberdayaan mempunyai 

dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan 

memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap 

kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.  

Konsep pemberdayaan berkembang karena kebutuhan pada 

pembangunan alternatif, hal ini sebagaimana diungkap oleh Friedmann (1992) 

pemberdayaan disebut sebagai the Politics of Alternative Development, yang 

menghendaki adanya “inclusive democracy, appropriate economic growth, gender 

equality and sustainability or intergenerational equity”. Artinya  pemberdayaan 

sebagai perpanjangan dari kekuatan sosial (akses ke basis kekayaan 

produktif), kekuasaan politik (akses dan pengaruh atas proses keputusan yang 

dibuat) dan kekuatan psikologis (rasa potensi pribadi dan kepercayaan diri) 

orang miskin dan pemilik rumah kumuh. Dengan demikian pemberdayaan 

bukan semata memberi peluang memperoleh pendapatan dari kegiatan yang 

direncanakan dengan padat karya semata, namun pemberdayaan lebih luas 

dari itu. 

Menurut Prijono dan Pranarka (1996), dalam konsep pemberdayaan, 

manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Menurut Sumodiningrat (1999), 

pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan 

masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. 

Mubyarto (1998) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan 

ekonomi rakyat, dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, 

selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini 

meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai 
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masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang 

(opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya 

(Kartasasmita, 1997). 

Kartasasmita (1996), menyatakan pula bahwa konsep pemberdayaan itu 

sebagai suatu konsep yang tidak mempertentangkan antara pertumbuhan 

dengan pemerataan, tetapi memadukan antara keduanya, karena sebagaimana 

dikatakan oleh Brown (1995), kedua konsep tersebut tidak harus diasumsikan 

sebagai “tidak cocok atau berlawanan (incompatible or antithetical)”. Konsep 

pemberdayaan berusaha melepaskan diri dari perangkap “zero-sum game” dan 

“trade off”, dan bertitik tolak dari pandangan bahwa melalui pemerataan akan 

tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan, dan sekaligus akan 

menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.  

Beririsan dengan pendapat di atas  Kirdar dan Silk (1995), mengatakan 

“the pattern of growth is just as important as the rate of growth”. Senada pula 

dengan Ranis (1995), “the right kind of growth”, yakni bukan pola vertikal 

seperti “trickle-down”, yang baik, tapi pola horizontal (horizontal flows), yakni 

“broadly based, employment intensive, and not compartmentalized” yang akan 

membuat rakyat bahagia. Artinya, rakyat lebih membutuhkan hidupnya memiliki 

kemampuan, daripada menerima hasil tanpa kerja yang memadai. 

Pemberdayaan sebenarnya dilihat dari aspek keberfihakan, dapt dilihat 

sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada 

rakyat mayoritas. Untuk bisa berjalan membutuhkan seperangkat program 

yang berpijak pada konsep yang kuat.  

Konsep yang dimaksud mengambil asumsi-asumsinya, sebagai berikut, 

(1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan 

faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan 
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masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan 

membangun bangunan atas dasar sistem pengetahuan, sistem politik, sistem 

hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi; 

dan (4) pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan 

ideologi secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu 

masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Prijono dan Pranarka, 1996).  

Luaran yang tertukur dari program pemberdayaan adalah sedikitnya 

masyarakat tunadaya, dan semakin banyak masyarakat yang berdaya. Dalam 

arti lain, program pemberdayaan sejauh mungkin harus mampu 

menghilangkan dikotomi kelompok masyarakat berkuasa yang berdaya kuat 

dengan kelompok yang dikuasai dan lemah. Dengan demikian kegiatan 

pemberdayaan harus memuat pemberian kapasitas bagi yang lemah 

(empowerment of the powerless). 

Pemberdayaan menjadi kian penting di saat pembangunan diarahkan 

memiliki karakter pertumbuhan inklusif, dimana rakyat, organisasi, dan 

komunitas diarahkan agar menjadi pelaksana dan penikmat hasil 

pembangunan. Pemberdayaan bukan saja meliputi individu anggota 

masyarakat akan tetapi juga pranata-pranatanya. Demikian pula strategi 

pemberdayaan tidak hanya dilakukan dalam kaitan dengan kegiatan ekonomi 

semata tetapi mencakup juga aspek hukum, sosial dan budaya.  

Pemberdayaan masyarakat tidak mengubah suatu masyarakat menjadi 

masyarakat yang baru sama sekali. Namun harus tetap menjadi marwah yang 

asli harus dipertahankan sebagai karakter. Program pemberdayaan  diartikan 

harus diarahkan sebagai upaya membantu masyarakat dalam 

mengembangkan kemampuan sendiri, sehingga bebas dan mampu untuk 

mengatasi masalah, dan mengambil keputusan secara mandiri. Tanpa harus 
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kehilangan jati diri yang hakiki dan menjadi nilai-nilai dalam kearifan lokal 

sebagai modal sosial. 

Dengan demikian,  pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk 

mendorong terciptanya kekuatan dan kemampuan lembaga masyarakat secara 

mandiri mampu mengelola dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan 

masyarakat itu sendiri, serta mampu mengatasi tantangan persoalan di masa 

yang akan dating tanpa meninggalkan tradisi yang melekat kuat sebagai 

kaarkter (Gasper,2015).  

Sebagai proses, pemberdayaan  adalah  serangkaian kegiatan untuk 

memperkuat  kekuasaan atau keberdayaan anggota kelompok dalam  

masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah 

kesejahteraan dirinya dan kelompok. Dengan demikian, pemberdayaan 

menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan 

secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya 

mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. 

Dengan target sasaran  merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan 

secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik 

knowledge, attitude, maupun practice (KAP) menuju pada penguasaan 

pengetahuan, sikap perilaku sadar dan kecakapan keterampilan yang baik 

(Sulistyani dalam Sumodiningrat, 1998).  

Sementara sebagai tujuan, pemberdayaan adalah hasil yang ingin diraih 

yang menggambarkan keadaan dimana kelompok kepentingan mayoritas 

memiliki keasadaran berpribadi, kompetensi, komitmen, dan keunggulan 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta kesanggupan untuk 

mengembangkannya. Dengan demikian pemberdayaan adalah kondisi objek 

(dalam hal ini masyarakat) yang memiliki daya lebih baik.  
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Teori pemberdayaan menyatakan bahwa konsep pemberdayaan berlaku 

tidak hanya bagi individu sebagai kelompok, organisasi dan masyarakat, 

namun juga bagi individu itu sendiri. Di tingkat individu, pemberdayaan 

merupakan pengembangan psikologis yang menggabungkan persepsi kendali 

personal, pendekatan proaktif pada kehidupan dan pengetahuan kritis akan 

lingkungan sosiopolitis.  

Pada tingkat organisasi, pemberdayaan mencakup proses dan struktur 

yang meningkatkan keahlian para anggotanya untuk memengaruhi perubahan 

di tingkat masyarakat (Zimmerman, 1995). Di tingkat masyarakat, 

pemberdayaan berarti tindakan kolektif untuk meningkatkan kualitas hidup 

suatu masyarakat dan hubungan antara organisasi masyarakat (Perkins dan 

dan Zimmerman, 1995) dalam Randy R. Wrihatnolo (2007). 

Pemberdayaan bukan mono aktivitas, sesaat, crash program, namun buah 

dari serangkaian kerja cermat yang memakan waktu dan terencana. Risel 

(1994) melalui Risel Model menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat 

merupakan hasil kerja yang simultan dan berkesinambungan. Yang perlu 

digarap dalam membangun “diri yang berdaya” adalah upaya membangun 

kesiapan mental untuk berdaya artinya yang digarap pertama adalah personal 

development melalui pendidikan formal maupun informal.  

Upaya membangun mental berkelompok disertai dengan membangun 

“rasa berkelompok” yang ditandai dengan munculnya kepentingan, 

kepercayaan, dan manfaat dari kehadiran kelompok. Untuk jelasnya terlihat 

pada gambar berikut. 
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Sumber:  Rissel’s model of the critical components of community empowerment and the process by which it can 
be achieved (from Rissel, 1994: 43). 

Gambar 4-3  : Tahapan Pemberdayaan Masyarakat 

Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan 

individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan 

nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, 

kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari 

upaya pemberdayaan itu sendiri.  

Pemahaman selama ini yang menekankan pemberdayaan sebagai 

kebijakan charity seyogyanya harus diubah. Pemberdayaan harus 

mengandung makna penguatan internal, melalui program padat karya dan 

penguatan sektor riil di tingkat masyarakat. Pemberdayaan seyogyanya harus 

diwujudkan dalam empat bentuk kebijakan publik, yakni penyediaan 

infrastruktur, perluasan akses peningkatan mutu sumberdaya manusia, 

peningkatan akses masyarakat kepada sumber pembiayaan usaha, serta 

regulasi yang berpihak (affirmative policy).  

Efektivitas pemberdayaan terlihat pada kinerja pembangunan, apakah 

telah terjadi pelibatan bermutu pada setiap kebijakan yang melibatkan publik, 

atau tidak. Dengan demikian dalam jangka panjang  pemberdayaan 
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masyarakat dapat dibentuk menjadi modal sosial pembangunan yang 

membawa kekuatan arus perubahan yang luar biasa di negara-negara maju. 

b. Perkuatan Jejaring Sosial	

Sebagaimana diungkap di atas, bahwa kekuatan modal sosial terletak 

diantaranya pada seberapa kuat jejaring sosial itu hidup dalam masyarakat.  

Jejaring sosial yang bisa diartikan sebagai  struktur sosial yang dibentuk dari 

simpul-simpul,  yang umumnya adalah individu atau organisasi, yang dijalin 

dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, asal daerah 

atau budaya, keturunan, kesamaan fungsi, dan sejenisnya. 

Ada dua hal yang dapat memengaruhi mutu jejaring sosial, yakni (a) 

budaya dan perubahannya, serta (b) interaksi sosial; keduanya tidak dapat 

dipisahkan melekat satu sama lain. 

Diakui atau tidak dalam beberapa dekade, khususnya sejak berakhirnya 

era kolonialisme dan masuk pada era perang dingin, di beberapa negara telah 

terjadi perubahan budaya yang cukup kuat yang memengaruhi pola interaksi 

sosial dalam masyarakat. Perubahan itu berupa pelarutan, penyesuaian, 

pergeseran, atau malahan penghilangan traidisi yang telah hidup lama, 

menjadi budaya baru yang berdampak pada sistem kepranataan dan pola 

relasi dan interaksi sosial.  

Interaksi sosial sangat mempengaruhi cohesiveness dan unity anggota 

masyarakat dalam usaha mencapai tujuan bersama. Sistem nilai yang berubah 

dari karakter paguyuban (gemeenschaft) ke karakter patembayan (gesellschaft) 

karena kerasnya ekpansi mainstream individualistik kedalam budaya 

masyarakat tradisional negara dunia ketiga. Proses perubahan itu dipercepat, 

serta didukung oleh berkembangnya teknologi yang menyebabkan lahir 

budaya baru dalam  kontak sosial dan komunikasi, yang merupakan unsur 

interaksi sosial.  
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 Pola interaksi sosial yang berubah akibat adanya perubahan karakter 

bermasyarakat, menyebabkan berubah pula pola-pola kontak sosial. Kontak 

sosial guyub yang konotasinya konstruktif, seperti ditandai dengan kegiatan 

gotong royong, arisan, saresehan, dan bentuk kerjasama lainnya. Saat ini 

berubah menjadi kontal sosial transaksional  seperti sindikasi, aglomerasi, 

merger; dan kadang kala berkonotasi negatif seperti kolusi, tawuran,  sindikat, 

dan sejenisnya memiliki beberapa sifat, yaitu kontak  sosial positif dan kontak 

sosial negatif.  

Kemajuan teknologi informasi serta diikuti dengan berkembangnya 

sosial media, menyebabkan pula pola interaksi sosial secara langsung mulai 

tergantikan dengan pola dunia maya. Kelompok (group) melalui facebook, 

Wachup, Blackberry Massanger, Line, Twitter dan sejenisnya; tumbuh dengan 

pesat menggantikan interaksi langsung melalui pertemuan kelompok, seperti 

saresehan, rempugan, ataupun rapat. Perkembangannya sangat cepat dan 

mampu melewati batas waktu dan tempat serta asal usul, tanpa kehilangan 

substansi.   

Media elektronik juga menawarkan keluwesan dalam beberapa hal yang 

berkaitan langsung dengan tingkat efisiensi yang bisa diraihnya. 

Kecenderungan di masa depan, pola interaksi dengan menggunakan media 

sosial akan berkembang. 

  

Gambar 4-4: Kinerja Media Sosial 



Strategi	dan	Kebijakan	Pengembangan	UMKM	

 

Pa
ge
19

0	

Kesimpulan 

Masyarakat madani yang bermakna masyarakat mandiri dan terlepas 

dari keregantungan yang massif kepada pihak lain, menunjukan pengakuan 

hak-hak dasar manusia yang paling hakiki. Disamping itu masyarakat madani 

yang kuat memberikan ruang yang lebih terbuka untuk terjadinya budaya 

demokratis yang lebih baik. Yang pada akhirnya memengaruhi format 

pembangunan yang dijalankan oleh suatu masyarakat. 

Masyarakat harus di dorong untuk bisa berkembang sesuai dengan 

potensinya. Dan sekaligus diberi penghidupan yang layak oleh potensinya. 

Untuk menuju masyarakat madani yang diharapkan perlu dukungan 

prasyarat berupa menguatnya modal sosial melalui pemberdayaan 

masyarakat yang teruss menerus dan menciptakan interaksi sosial yang lebih 

efektif. 
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KEBIJAKAN PUBLIK: BENTUK, 

ANALISIS, DAN LINGKUP 

 

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kebijakan (policy) sebagai 

rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar, dan dasar rencana dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang 

pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis 

pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Kata policy secara 

etimologis berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani (Greek), yang berarti 

negara-kota. Dalam bahasa latin kata ini menjadi politia, artinya negara. Dalam 

bahasa Inggris lama (Middle English), kata tersebut menjadi policie, yang berarti 

ada kaitannya dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah 

(Dunn,1981).  

Sedang definisi yang lebih konseptual muncul dari  Carl J Federick 

sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008) yang menegaskan bahwa kebijakan 

merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, 

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat 

hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan dalam melaksanakan 

rencana kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pada 

definisi ini tersirat perilaku yang direncanakan serta memasukan maksud dan 

tujuan sebagai bagian penting dari kebijakan.  

Adapun kebijakan yang diterapkan untuk kepentingan masyarakat 

dalam artian luas (publik), sering disebut kebijakan publik (public policy). Studi 
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kebijakan publik mulai berkembang pada awal tahun 1970-an terutama 

dengan terbitnya tulisan Harold D. Laswell (1902–1978) tentang Policy Sciences. 

Fokus utama studi ini adalah pada penyusunan agenda kebijakan, formulasi 

kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. 

Hampir senada dengan Edward dan Sharkansky (1987), Thomas Dye 

(1981) memberi batasan tentang kebijakan publik yang berbeda, “public policy 

is whatever governments choose to do or not to do”. Artinya kebijakan publik 

adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. 

Mengandung makna bahwa memilih untuk tidak melakukan pun, itu adalah 

kebijakan juga.  Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik 

mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah disamping yang 

dilakukan oleh pemerintah, saat  pemerintah merespon masalah publik.  

Definisi Thomas Dye ini mengandung makna sebagai berikut (1) 

kebijakan publik merupakan produk instansi pemerintah, bukan organisasi 

swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau 

tidak dilakukan oleh instansi pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak 

membuat program baru atau tetap pada status quo, misalnya tidak 

mengharuskan warganya untuk membayar pajak, itu juga sebuah kebijakan 

publik. 

James E. Anderson (1979) sama beranggapan bahwa kebijakan publik 

dikeluarkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun ditegaskan 

bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari 

luar pemerintah. Sedang David Easton (1953) memberikan batasan kebijakan 

publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society, bila 

diterjemahkan kurang lebih, sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa 

kepada seluruh anggota masyarakat.  
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Pemaksaan adalah bentuk perilaku yang direncanakan agar tujuan 

bersama bisa dicapai. Artinya ketika pemerintah membuat kebijakan untuk 

publik, ketika itu pula pemerintah menyampaikan nilai-nilai kepada 

masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai 

didalamnya (Dye, 1981).  Pentingnya nilai dalam kebijakan juga disampaikan 

oleh Harrold Laswell dan Abraham Kaplan (1970) berpendapat kebijakan 

publik sebagai projected program of goal, value, and practice.  

Dalam praktiknya, kebijakan publik mengikat para pihak yang memiliki 

kaitan langsung atau tidak langsung  dengan institusi pemerintah, namun 

memiliki keterkaitan dengan objek kebijakan serta tujuan ideal yang 

dicanangkan. Para pihak yang berada dalam lingkungan kebijakan  diikut 

sertakan untuk ikut memecahkan masalah di masyarakat, baik secara 

langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mepengaruhi kehidupan 

masyarakat yang berada di lingkup objek kebijakan. 

Kebijakan publik dibutuhkan untuk merespon permasalahan yang 

sedang terjadi atau masalah yang kemungkinan terjadi di masa mendatang. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Jones (1984), yang mengartikan kebijakan 

sebagai “…behavioral consistency and repeatitiveness associated with efforts in and 

through government to resolve public problems”. Definisi ini memberi makna 

bahwa kebijakan itu bersifat dinamis. 

Senada dengan itu, Chandler dan Plano (1988) menyatakan pula bahwa 

kebijakan publik adalah pemanpaatan yang strategis terhadap sumberdaya-

sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau 

pemerintah. Sebagai upaya memecahkan masalah masyarakat maka bentuk 

intervensi dari kebijakan publik bisa bersifat jangka panjang dan 

berkesinambungan, artinya dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah 

demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar 



Strategi	dan	Kebijakan	Pengembangan	UMKM	

 

Pa
ge
19

4	

mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.  

Dari berbagai definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kebijakan publik mengandung unsur, antara lain (a) kegiatan pemerintah 

untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan untuk merespon 

permasalahan masyarakat, (b) mengandung maksud, tujuan dan nilai di 

dalamnya, (c) adanya pemaksaan dalam penerapannya, (d) terkait satu sama 

lain, dan (e) ditujukan untuk kelompok strategis yang membutuhkan 

dukungan. 

Jenis Kebijakan 

Kebijakan publik secara garis besar dikelompokan  menjadi tiga, yakni 

(a) kebijakan distributif, (b) kebijakan regulatoris, (c) kebijakan re-distributif. 

a. Kebijakan Distributif  

Kebijakan distributif adalah kebijakan dan program-program yang 

dengan tujuan untuk mendorong kegiatan di sektor swasta atau kegiatan-

kegiatan masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah dalam bentuk 

subsidi, fasilitasi, dukungan atau lainnya. Dengan pertimbangan bila tidak ada 

intervensi pemerintah, sangat mungkin program-program itu tidak akan jalan. 

Misal, untuk tujuan meningkatkan hasil produksi pertanian, pemerintah 

mengeluarkan fasilitas kredit berbunga rendah untuk usaha tani, yang diikuti 

dengan penyediaan teknologi pertanian yang diberikan kepada kelompok tani.   

Kebijakan distributif juga bisa diberikan pada level individu, misalnya 

bea siswa bagi anak dari keluarga tidak mapu (bidik misi). Bila itu tidak 

dilakukan, maka akan banyak anak yang tidak bisa meneruskan pendidikan 

ke jenjang lebih tinggi, padahal mereka memiliki kemampuan untuk itu. 

Kebiajakan ini juga bisa dilakukan kepada segmen tertentu dari 

masyarakatatau, perusahaan. Kebijakan distributif biasanya melibatkan 
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penggunaan dana publik dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang 

berwenang dan dilakukan berdasarkan prosuder yang berlaku sesuai 

perundang-undangan.  

Kebijakan distributif ditandai dengan pengenaan paksaan secara tidak 

langsung, tetapi kebijakan itu diterapkan secara langsung terhadap individu, 

kelompok, atau perusahaan. Kelompok sasaran itu dapat menarik manfaat 

dari kebijakan itu, walaupun tidak dikenakan paksaan kepada individu untuk 

menjalankannya. 

Kebijakan distributif bisa memberikan barang dan jasa kepada kelompok 

sasaran, termasuk juga membagikan biaya barang/jasa diantara anggota 

organisasi. Misalnya kebijakan pemerintah dalam pendidikan dan 

pembangunan jalan raya. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah biasa 

mengambil beberapa bentuk Cash atau Inkind (hadiah, pinjaman dengan bunga 

lunak, penurunan pajak, dsb.).  

Subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat dimaksudkan untuk 

mendapatkan efek dari intervensi itu, (a) Positif (masyarakat mau melakukan 

aktivitas yang dikehendaki pemerintah), (b) Negatif (masyarakat tidak 

melakukan aktivitas yang tidak disukai pemerintah). 

Setiap kebijakan distributif tidak berdiri sendiri, namun saling berkaitan 

satu sama lain dengan demikian kebijakan distributif yang dibuat oleh 

pemerintah dapat bersifat zero sum game dimana pembuatan kebijakan yang 

satu akan berimplikasi pada hilangnya kebijakan yang lain. Misal, pada 

kelompok tani yang mendapatkan fasilitas kredit dan teknologi, mana kala 

usahanya berjalan dengan baik, dan akhirnya kehidupan mereka membaik 

maka program yang sebelumnya diberikan, misal beasiswa untuk anak-anak 

petani kemudian dihentikan. 
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b. Kebijakan Regulatoris 

Kebijakan regulatoris adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah 

dengan cara menyediakan seperangkat ketentuan, larangan, keharusan, atau 

memberi kejelasan agar masyarakat memperoleh peluang dan jaminan untuk 

bisa menjalankan tugas, pekerjaaan, rutinitas, ataupun rencana lainnya. 

Regulasi ini mengikat para pihak terkait dengan substansi regulasi, dengan 

memunculkan sangsi bila terjadi pengingkaran atas ketentuan yang telah 

dibuat Jenis-jenis kebijakan regulatoris biasanya berupa produk hukum atau 

peraturan administratif  yang diawasi dan dijalankan secara terbuka, semua 

pihak subjek hukum yang terkait, memiliki konsekwensi atas pelanggaran 

yang dilakukan.  

Misalnya, pemerintah membuat seperangkat kebijakan untuk mengatasi 

membengkaknya kelompok miskin  dengan meningkatkan kesempatan kerja 

maka dibuatkan regulasi yang mendorong investasi. Dan pada saat yang sama 

dibuatkan peraturan tentang Harga Ecrean Tertinggi untuk produk yang 

dikonsumsi masyarakat secara luas. Melalui kebijakan tersebut diharapkan 

kelompok miskin memiliki pendapatan dan sekaligus memiliki  daya beli yang 

tinggi pula karena harga terjangkau.  

Pada dua kebijakan regulatif ini bisa bertolak belakang sehingga 

kemungkinan maksud baik itu tidak bisa terlaksana. Penetapan HET untuk 

mendapatkan stabilitas harga, yang berimplikasi pada  tingkat permintaan 

agregat, yang memiliki dampak pada  tingkat produksi dan kesempatan kerja. 

Sementara kenaikan  kesempatan kerja akan mendorong timbulnya 

permintaan, yang dapat meningkatkan tekanan inflasi, yang berdampak buruk 

pada stabilitas harga. 

Kebijakan regulatoris bisa juga dilakukan padaskala kebijakan 

Mikrosektor. Agar kemiskinan berkurang secara nyata, maka penciptaan 
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kesempatan kerja harus jauh lebih tinggi dari peningkatan angkatan kerja dan 

untuk menciptakan stabilisasi harga pada barang-barang yang menjadi 

penyebab tingginya angka inflasi. Ini mengandung arti bahwa pertumbuhan 

ekonomi harus memusatkan perhatian pada sektor sumber-sumber utama 

nafkah bagi kaum miskin atau memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang 

dikonsumsi oleh mereka, yaitu pangan. Maka perlu kebijakan regulatoris pada 

sektor  pertanian, misal, subsidi pupuk, bantuan teknologi pertanian, dan 

sejenisnya.  

c. Kebijakan Re-distributif 

Kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang dilakukan oleh badan 

pemerintah untuk melakukan perubahan alokasi  sumber-sumber dari 

kelompok tertentu kepada kelompok lainnya.  Dengan melakukan itu 

pemerintah mengontrol ulang distribusi sumberdaya dengan memilih target 

baru yang memiliki posisi strategis bagi perubahan yang lebih mendasar.  

Bentuk kebijakan re-distributif dapat berupa program affirmative action, 

desegregasi, deregulasi, dan lain-lain. Kebijakan re-distributif biasanya 

kontroversial dan menggangu kenyamanan suatu kelompok dalam 

masyarakat sehingga berpotensi mencipatakan konflik yang membutuhkan 

pengkodisian terhadap ekses yang kemungkinan muncul. 

Sebuah kenyataan bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini telah 

menciptakan tingkat kesenjangan yang tingggi, hal ini ditandai dengan 

semakin besarnya gini ratio.  Demikian pula diketahui tingkat keparahan 

kemiskinan meningkat, walau jumlah orang miskin berkurang. Beberapa 

penjelasan telah diketahui bahwa keadaan tersebut diduga karena perubahan 

teknologi berbasis keahlian yang mengurangi partisipasi tenaga kerja, disusul 

dengan pelemahan serikat-serikat pekerja, liberalisasi perdagangan, dan 

tingkat upah yang rendah. Maka untuk mengurangi ekses lebih jauh, 
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dibutuhkan kebijakan pemerataan pendapatan melalui program padat karya, 

dan memperbesar subsidi pada kelompok miskin. 

Sebagaimana diketahui bahwa globalisasi beserta turunannya, tidak 

hanya menjadi penyebab kesenjangan lebih besar diantara negara-negara 

tetapi juga menyebabkan kesenjangan yang lebih besar didalam suatu negara. 

Pertumbuhan perekonomian yang terjadi bersifat semu, karena tidak diikuti 

oleh peningkatan produksi lokal dan produktivitas tenaga kerja. 

 Pemerintah harus menemukan kebijakan-kebijakan yang mengurangi 

kesenjangan dan juga dapat memberi kontribusi untuk pertumbuhan atau 

setidak-tidaknya secara sektoral. Salah satu bidang penting dari pembaharuan 

ini adalah kebijakan redistribusi yang mengubah alokasi sumber daya publik 

melalui perubahan pola pembiayaan dan perpajakan.  

Banyak negara-negara memiliki subsidi tersembunyi atau subsidi besar 

ataupun pengeluaran perpajakan yang menguntungkan kaum kaya sebagai 

contoh, di Pakistan, subsidi untuk jasa-jasa dinikmati oleh kaum kaya 

ditambah dengan 4% dari seluruh PDB, perkiraan yang berhubungan dengan 

India bahkan menyatakan jumlah yang lebih besar yaitu mendekati 7% dari 

PDB. Jasa-jasa dengan harga murah dan pro kaum kaya meliputi irigasi, listrik, 

dan pendidikan tinggi. Kebijakan harga yang tepat untuk jasa-jasa ini akan 

menimbulkan penghasilan tambahan yang dapat digunakan untuk subsidi 

silang layanan pokok bagi kaum miskin. 

Analisis Kebijakan Publik 

Kebijakan perlu dianalisis untuk melihat efektivitasnya. Analisis 

kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup lima komponen, yakni (a) 

perumusan masalah, (b) peramalan/kebijakan, (c) rekomendasi/adopsi, (d) 

pemantauan/implementasi, dan (e) evaluasi.  
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Setiap komponen dapat dikembangkan menjadi komponen yang lain 

melalui prosedur metodologi tertentu, Sebagai contoh, prosedur peramalan 

akan menghasilkan masa depan kebijakan, rekomendasi akan melahirkan aksi 

kebijakan. Pemantauan akan menghasilkan efektivitas yang lebih baik dari 

kebijakan Serta evaluasi akan melahirkan infromasi tentang capaian kinerja 

kebijakan beserta efektivitasnya.  

James Anderson (1979) sebagai pakar kebijakan publik menetapkan 

proses kebijakan publik sebagai berikut: 

a. Formulasi masalah (problem formulation). Masalah apa yang harus segera 

diatasi, apa penyebabnya, indikator kunci mana yang membutuhkan 

penanganan sebagai prioritas; 

b. Formulasi kebijakan (formulation). Strategi apa yang harus digunakan 

dalam menjalankan program. Kapan dan dari mana sumber pendanan 

diadakan. Serta pihak mana saja yang harus dilibatkan dalam 

pelaksanaanya; 

c. Penentuan kebijakan (adoption). Bagaimana urutan pengerjaan program 

kebijakan, siapa yang layak menjadi leading sector. Bagaimana mengukur 

capaian luaran kebijakan, serta fihak mana sajakah yang perlu dilibatkan 

dalam pengawasan. 

d. Implementasi (implementasion).Metode dan teknologi seperti bagaimana 

yang bisa mendukung implementasi. Apakah semua pelaku kebijakan 

sudah berjalan sesuai dengan Tupoksinya. Dan bagaimana pengawasan 

bisa berjalan sesuai dengan rencana; 

e. Evaluasi (evaluation). Menentuka tingkat efektivitas serta kemungkinan 

dampak ikutan dari kebijakan yang sudah digulirkan. Kebijakan seperti 

apa lagi yang harus digulirkan untuk memperkuat, memelihara, atau 

mengembangkan hasil capaian yang sudah di raih. 
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Michael Howlet dan M. Ramesh (1995) menyatakan pandangan yang 

memiliki kesamaan. Kesamaan terletak pada pentingnya analisis untuk 

keseluruhan proses dengan menggunakan teori sistem, yakni input-proses-

output. Demikian pula Michael Howlet dan M. Ramesh menunjuk  lima 

tahapan dalam proses kebijakan yang hampir sama.  

Lingkup Kebijakan Publik 

Lingkup studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai 

bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan 

sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat 

bersifat nasional, regional maupun lokal. Produk kebijakan yang dimaksud, 

terdokumentasikan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan 

presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, 

keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan 

bupati/walikota.  

Walaupun representasi dari kebijakan publik adalah dokumen 

perundang-undangan, namun pada dasarnya kebijakan publik adalah 

perwujudan tindakan (action), dengan demikian bukan hanya kumuplan 

pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.  

Kesimpulan 

Kebijakan publik pada masyarakat modern merupakan bagian dari 

skema penyelenggaraan sistem pembangunan yang memiliki arah dan 

orientasi yang diperhitungkan dan direncanakan, serta dapat diukur tingkat 

keberhasilannya. 

Kebijakan publik secara garis besar dikelompokan  menjadi tiga, yakni 

(a) kebijakan distributif, (b) kebijakan regulatoris, (c) kebijakan re-distributif. 

Sedang Analisis kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup lima 
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komponen, yakni (a) perumusan masalah, (b) peramalan/kebijakan, (c) 

rekomendasi/adopsi, (d) pemantauan/implementasi, dan (e) evaluasi. 

Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang lahir atas dasar 

kepentingan dan kebutuhan publik. Publik yang harus banyak diuntungkan 

oleh kebijakan yang dikeluarkan atas nama keadilan. 
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PERAN PEMERINTAH DALAM 

PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN 

 

 

 

Keterlibatan pemerintah secara dominan menjadi fenomena umum 

dalam proses pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. 

Walaupun keterlibatan berciri intervensi yang melebihi kapasitas,dan kerap 

mendorong terjadinya distorsi ekonomi.Namun hampir di seluruh negara 

peran seperti itu masih dibutuhkan. Karena senyatanya distorsi yang 

dimaksud didorong oleh maksud melindungi sebagian masyarakat dari 

keserakahan rezim ekonomi yang cenderung tidak melihat pembangunan 

ekonomi sebagai usaha kolektif yang hasilnya pun bisa dinikmati oleh 

keseluruhan rakyat.  

Paradigma baru seyogyanya memposisikan peran pemerintah sebagai 

faktor yang tetap penting. Namun tidaklah harus dominan, posisi pemerintah 

sebagai regulator, pemotivasi, memfasilitasi, menginisiasi dan melindungi 

untuk tumbuhyakreativitas dan penjaga efisiensi perekonomian. Harus diakui 

bahwa masih perlu pengendalian dalam proses pengalokasian sumberdaya, 

dan tidak mungkin seluruhnya diserahkan kepada mekanisme pasar dan 

sektor privat.  

Peran pemerintah dalam sistem perekonomian yang cenderung liberal, 

posisinya sebagai komplemen dari mekanisme pasar. Untuk menuju peran 

proporsionalnya, maka perlu dukungan kerangka hukum (regulatory 

framework) dan pengawasan publik melalui lembaga-lembaga yang ada.  
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Namun faktanya, tidak seluruh negara bisa berada pada peran yang sama 

karena senyatanya mereka berada dalam koridor konstitusi yang berbeda 

sehingga peran “kepemerintahannya” bisa berbeda satu sama lain, walaupun 

kecenderungan perekonomiannya sudah mengarah pada ekonomi liberal. 

Sebagaimana  Tiongkok, walau perekonomiannya sudah menjurus kepada 

liberalisme, namun pandangan politiknya tetap sosialis komunis. Dengan 

demikian peran pemerintahnya dalam perekonomian ada pergeseran bila 

dibandingkan dengan masa lalu.  

Peranan pemerintah dilihat dari perspektif peningkatan daya saing 

dalam perekonomian global diwujudkan dalam bentuk, antara lain adalah (a) 

menciptakan struktur kelembagaan yang padu dengan persaingan pasar, dan 

menyokong pembaharuan makroekonomi, (b) menjamin kepastian hukum 

untuk meyakinkaninvestor, (c) merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

yang mendukung pengembangan perusahaan swasta, (d) menjaga stabilitas 

nilai tukar, (e) melaksanakan pengendalian pendidikan yang mendukung 

produktivitas. 

Peranan pemerintah dilihat dari perspektif peningkatan daya kreasi 

masyarakat guna mendukung masyarakat madani yang kuat, antara lain (a) 

menjankan program pemberdayaan masyarakat (b) mendukung penguatan 

pilar masyarakatmadani, (c) menyelenggaran sistem penjaminan kesehatan 

dan pendidikan yang bermutu, (d) menjalan fungsi mediasi antar pemeran 

pemangku kepentingan dalam masyarakat madani yang kuat, (e) mendorong 

tumbuhnya lembaga dan kelembagaan ekonomi masyarakat untuk 

kemandirian ekonomi, dan (f) menginisasi keuangan inklusi. 

Untuk mendukung peran di atas, perlu diciptakan stabilitas sosial, yang 

berdampingan dengan pertumbuhan ekonomi, guna mendukung sistem 

kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Ada empat hal penting yang harus 
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dilakukan dalam konteks ini, yakni (a) merumuskan perencanaan 

pembangunan partisipatif, (b) mempercepat reformasi birokrasi, (c) 

merumuskan kebijakan fiskal yang berpihak,  dan (d) melaksanakan 

desentralisasi. 

Pertama. Paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia, teori 

demokrasi maupun teori-teori pemberdayaan mengajarkan bahwa partisipasi 

masyarakat merupakan esensi dasar dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan berkeadilan. Maka perencanaan yang perlu 

dikembangkan adalah perencanaan pembangunan partisipatif  yaitu pola 

perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada 

umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek 

pembangunan.Sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan 

pembangunan benar-benar dari bawah (bottom-up approach).  

Conyers (1991), menegaskan tiga alasan mengapa pendekatan partisipatif 

ini penting, yakni (a) partisipasi masyarakat merupakan representasi 

kebutuhan dan sikap masyarakat, (b) masyarakat akan lebih mempercayai 

proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses 

persiapan dan perencanaanya, dan (c) bentuk pengakuan hak demokrasi, bila 

masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri. 

Kedua. Percepatan reformasi birokrasi, dilakukan dengan mengawali  

pengembangan kapasitas kelembagaan, diikuti dengan merancang ulang 

sistem dan susunan kelembagaan Kemudian mereformasi prosedur dan 

mekanisme kerja, dengan  merumuskan kebijakan-kebijakan baru yang 

mendorong terbangunnya budaya baru dalam pelayanan publik. Serta 

didukung oleh penerapan strategi baru imbal kerja yang berbasis kepada 

kinerja.  
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Ketiga. Penciptaan kebijakan fiskal yang berpihak. kebijakan fiskal harus 

menjadi mekanisme untuk menciptakan distribusi ekonomi yang berkeadilan 

dan berpihak kepada kepentingan masyarakat kebanyakan. Kebijakan fiskal 

merupakan suatu kewajiban negara untuk menjamin  hak-hak rakyat dengan 

menjalankan mekanisme distribusi sumberdaya di tengah-tengah masyarakat. 

Kebijakan fiskal merefleksikan arah dan prioritas negara untuk memobilisasi 

pendapatan dan untuk mengeluarkannya sehingga berdampak pada 

redistribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan. 

Keempat. Untuk mendekatkan layanan yang efektif maka harus 

diupayakan untuk membagi kewenangan dari pusat ke daerah. 

Sebagaimana disampaikan Mark Turner & David Hulme  (1997), 

desentralisasi diyakini dapat mengarahkan pembuatan keputusan yang lebih 

efektif dan efisien khususnya dalam bidang  (a) rencana berbasis daerah akan 

lebih valid, detil dan up to date dalam perencanaan pembangunan, (b) 

koordinasi inter-organisasi, (c) eksperimen dan inovasi, (d)  motivasi personal, 

(e) pengurangan beban kerja, pembagian dan pemerataan. 

Desentralisasi 

Desentralisasi sebagai suatu cara membagi kewenangan dari pusat ke 

daerah, merupakan bentuk populer belakangan ini di negara berkembang. 

Namun tidak berarti semua urusan dan kewenangan bisa didelegasikan. 

Karena pemerintah pusat harus menguasai kepentingan nasional, dan pada 

akhirnya mempunyai kewenangan mengatur sistem  pemerintahan termasuk 

daerah.  

Desentralisasi membutuhkan prasyarat agar bisa berjalan optimal, 

karena tidak serta merta desentralisasi ini membuat segalanya menjadi baik 

untuk semua kondisi. Dalam banyak kasus di negara ketiga, desentralisasi 



Strategi	dan	Kebijakan	Pengembangan	UMKM	

 

Pa
ge
20

6	

lebih banyak membuka peluang terjadinya penyimpangan kekuasaan berupa 

korupsi dan manipulasi secara merata. 

Smith, 1985 dalam “Governance, Administration & Development; Making 

The State Work”, Mark Turner dan David Hulme (1997), melalui artikel 

“Decentralization Within The State; Good Theory Poor Practice”, telah memberikan 

peringatan bahwa, “Desentralisasi di negara berkembang gagal meningkatkan 

pelayanan publik yang menjadi tujuan utama Desentralisasi. Desentralisasi 

memang menunjukkan hasilnya, tetapi membuat rakyat tidak percaya 

khususnya dengan kegiatan desentralisasi demokrasi politik, karena tidak 

berkorelasi langsung dengan kesejahteraan rakyat. “ 

Namun sejelek apapun desentralisasi tetap masih memiliki urgensi 

dalam membangun budaya birokrasi yang berorentasi pada pelayanan prima. 

Selain itu, bagi negara modern, desentralisasi adalah keniscayaan yang mutlak 

dilakukan, mengingat perekonomian suatu negara tidak dapat dikelolahanya 

oleh kekuatan terpusat saja karena menimbulkan ketidakefisienan.  

Implementasi desentralisasi adalah dilaksanakannya desentralisasi fiskal. 

Dengan desentralisasi fiskal berpotensi untuk memotonghambatan berupa 

panjangnya birokrasi sistem penganggaran, serta terakomodasinya 

permasalahan daerah dalam sistem penganggaran pembangunan daerah.  

Beberapa kajian tentang pelaksanaan desentralisasi fiskal memberikan 

banyak informasi tentang dampak negatif dari desentralisasi fiskal. 

Desentralisasi fiskal memberikan hasil yang lebih buruk dari sentralisasi fiskal 

karena adanya perbedaan potensi sumber penghasilan antar daerah, serta 

alasan lain, misalnya munculnya ketidakpastian dan keberlangsungan fiskal. 

Dengan demikian alih-alih bisa meningkatkan kesejahteraan, sering 

desentralisasi fiskal malah menghambat laju usaha UMKM. 
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Untuk itu ada dua kemungkinan hubungan antara desentralisasi fiskal 

dengan kesejahteraan rakyat, khususnya keberlangsungan usaha rakyat, 

yakni:  

a. Bila desentralisasi fiskal diarahkan pada bentuk peningkatan jumlah 

raihan dan penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah tanpa 

ada peningkatan efektivitas pengeluaran, maka akan mengakibatkan 

kenaikan biaya operasional. Akibatnya iklim usaha akan memburuk atau 

semakin tidak kondusif. Ini akan membuat pengusaha daerah kehilangan 

kesempatan untuk meraih manfaat dari globalisasi perdagangan dan 

investasi.  

Pada situasi ini masyarakat akan kehilangan kesempatan memperoleh 

pekerjaan dan berkurang kemampuannya dalam ikut pembiayaan 

penyelenggaraan pembangunan. Dengan demikian kemampuan 

masyarakat untuk membiayai pendidikan dan kesehatan semakin 

rendah. Efeknya pada rendahnya pasokan kualitas angkatan kerja;  

b. Jika desentralisasi fiskal lebih diarahkan pada bentuk peningkatan 

efektivitas pengeluaran (dana dialokasikan berdasarkan prioritas 

kebutuhan daerah) daripada penambahan jenis pajak dan retribusi 

sehingga biaya transaksi menurun, maka iklim usaha membaik atau 

semakin kondusif. Dalam kondisi seperti ini kemampuan masyarakat 

untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi (bisnis) dan 

penyelenggaraannya semakin besar. maka dapat diharapkan semakin 

banyaknya pengusaha daerah yang berpeluang/mendapat kesempatan 

meraih manfaat dari globalisasi perdagangan dan investasi.  

Hal ini akan memberikan implikasi positif terhadap kapasitas dan 

kemampuan masyarakat untuk membiayai pengembangan sektor-sektor 

ekonomi. Namun penerimaan daerah berasal dari pajak dan retribusi 
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daerah, bila ini tidak dinaikan, baik jumlah maupun jenis, maka jumlah 

yang dikeluarkan pun sulit meningkat. Padahal belanja rutin 

pembangunan cenderung terus meningkat. 

Maka kedua-duanya, harus terjaga harmonisasinya karena pada 

dasarnya desentralisasi fiskal harus memiliki dampak positif bagi penciptaan 

iklim usaha yang lebih baik;demikian pula sebaliknya. Itulah peran 

senyatanya dari pemerintah, eksekutif dan legislatif, dalam pembangunan 

daerah. 

Hal di atas dapat dijelaskan lebih tegas lagi, bahwa iklim usaha yang 

semakin kondusif akan memberi pengaruh positif terhadap perekonomian 

daerah, dalam bentuk (1) percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, (2) 

penurunan tingkat pengangguran, (3) peningkatan upah tenaga kerja, (4) 

pengentasan kemiskinan, dan (5) peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). 

Hal semacam ini dimungkinkan karena kegiatan bisnis semakin semarak 

sejalan dengan penurunan biaya transaksi. Namun tidak demikian halnya, bila 

dunia usaha tidak optimal menjalankan perannya, maka yang terjadi adalah 

kerugian bagi semua pihak. 

Kesimpulan 

Peranan pemerintah dalam upaya memajukan daya saing dalam 

perekonomian global, antara lain adalah (a) menciptakan struktur 

kelembagaan yang padu dengan persaingan pasar, dan menyokong 

pembaharuan makroekonomi, (b) memperkuat lembaga hukum bagi transaksi 

ekonomi untuk meyakinkan kelompok investor, (c) membuat dan 

melaksanakan kebijakan yang mendukung pengembangan perusahaan swasta, 

(d) menjaga stabilitas nilai tukar.  
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Pemerintah pun dituntut untuk merealisasikan langkah strategis 

membangun masyarakat madani yang kuat dan terciptanya sistem 

kesejahteraan bersama yang lebih baik, khususnya menurun angka 

kemiskinan. Ada empat hal penting yang harus dilakukan, yakni (a) 

merumuskan perencanaan pembangunan partisipatif, (b) mengurangi 

ketidakefisienan birokrasi, dan (c) iklim usaha melalui kebijakan fiskal yang 

berpihak, (d) melaksanakan desentralisasi. 
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USAHA RAKYAT MANDIRI UNTUK 

PEMBANGUNAN 

 

 

Usaha rakyat merupakan simplikasi dan small bussines enterprises yang 

Indonesia kenal sebagai UMKM. Namun usaha rakyat memiliki konotasi lebih 

luas, yaitu sebagai usaha yang dikembangkan di luar format state dan bebas 

dalam mengembangkan diri sesuai kapasitas yang dimilikinya.  

Usaha rakyat merupakan bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan yang 

sudah menjadi wacana konstitusi sejak lama. Mubyarto, menyatakan bahwa, 

“Ekonomi kerakyatan menunjuk pada sila ke-4 Pancasila, yang menekankan 
pada sifat demokratis sistem ekonomi Indonesia. Dalam demokrasi ekonomi 
Indonesia produksi tidak hanya dikerjakan oleh sebagian warga tetapi oleh 
semua warga masyarakat, dan hasilnya dibagikan kepada semua anggota 
masyarakat secara adil dan merata (penjelasan pasal 33 UUD 1945).”   

Ekonomi kerakyatan dari sisi mikro disebut sebagai usaha rakyat, 

menekankan pada pelibatan warga masyarakat (rakyat) dalam proses maupun 

pemanfaatan hasilsecara berkeadilan, maka bila proses hanya menghasilkan 

kesenjangan maka pada dasarnya ekonomi kerakyatan belum menjadi 

komitmen bulat penyelenggara negara. 

 Sri Edi Swasono  melihat ekonomi kerakyatan dalam perspektif sistem 

ekonomi, yang merupakan turunan dari Pancasila sebagai idielogi negara. 

diungkapkan sebagai berikut: 

Secara normatif  landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan 
UUD 1945. Dengan demikian maka  sistem ekonomi Indonesia adalah sistem 
ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik 
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dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan  yang adil dan beradab (tidak 
mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia  (berlakunya 
kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam 
ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat 
hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran 
masyarakat yang utama – bukan kemakmuran orang-seorang). 

Dari berbagai definisi tersebut, secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

pada dasarnya ekonomi kerakyatan bertumpu pada keterlibatan dan 

peranserta aktif seluruh lapisan dan elemen masyarakat (rakyat) dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan menerima hasil kegiatan ekonomi yang 

berkeadilan. Sehingga hasil-hasil pembangunan juga dapat dinikmati secara 

merata oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Esensinya pada terbangunnya rasa keadilan dan persamaan atas dasar 

semangat kebersamaan, persatuan, kemanusian yang didasari oleh azas 

ketuhanan; oleh seluruh komponen bangsa. Dalam arti lain, ekonomi yang 

dibangun merupakan  bentuk demokrasi ekonomi yang memuat komitmen 

politik kesejahteraan. Hal itu sebagaimana diungkap dalam Ketetapan MPR 

No XVI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, 

yakni. 

Pasal 2: Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur 
ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar 
jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling 
menguntungkan  antar pelaku ekonomi yang meliputi  usaha kecil, menengah 
dan koperasi, usaha besar swasta, dan BUMN yang saling memperkuat untuk 
mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisien nasional yang berdaya saing 
tinggi. 

Pasal 3, Dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi, tidak boleh dan harus 
ditiadakan terjadinya penumpukan asset dan pemusatan kekuatan ekonomi 
pada seseorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan 
prinsip keadilan dan pemerataan. 

Pasal 5: Usaha kecil, menengah dan Koperasi sebagai pilar utama ekonomi 
nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan 
pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada 
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kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan 
badan Usaha Milik negara. 

Posisi usaha rakyat di  berbagai negara ditempatkan dalam posisi yang 

penting, di negara berkembang usaha rakyat menjadi solusi keterbatasan 

kesempatan kerja selain menjadi simpul distribusi barang baik dari hulu ke 

hilir atau sebaliknya. Sedang di negara maju, peran sektor privat ini lebih 

penting dan strategis lagi. Hal ini disebabkan adanya pembatasan sektor usaha 

negara yang beroperasi dalam pelayanan kesejahteraan. 

Formal dan Informal 

Usaha rakyat dikelompokan ke dalam bentuk yang dilegitimasi oleh 

hukum formal (usaha sektor formal), dan berjalaan tanpa legilitas formal 

(sektor informal). Hubungan usaha sektor informal dan formal tersebut 

kadang-kadang diposisikan sebagai subtitusi, suplemen, ataupun tahapan. 

Namun umumnya usaha sektor informal selalu berada pada posisi subordinat 

(Sadler dan Beryl, 2003; Portes, 2004). Hal inilah yang mengakibatkan sehingga 

usaha sektor informal, sering dipandang sebagai sistem ekonomi bayangan, 

yang mempunyai posisi tawar menawar yang rendah, Nugroho dalam Gasper 

(2015).  

Sadler dan Beryl (2003), menunjuk posisi sub-ordinat itu akibat 

kelemahan sektor informal sendiri. Secara internal, usaha sektor informal 

mempunyai keterbatasan perlindungan hukum, dan fasilitas kerja serta 

pengorganisasian. Secara eksternal, usaha sektor informal berhadapan dengan 

hambatan struktural, terutama bila berhubungan transaksi dengan institusi 

formal seperti rekanan bisnis, perbankan, ataupun pemerintah.  

Sektor informal berbeda dengan sektor formal, menurut ILO (1972)  

sedikitnya tujuh karakter yang membedakan kedua sektor tersebut, (1) 

kemudahan untuk masuk (ease of entry), (2) kemudahan untuk mendapatkan 
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bahan baku, (3) sifat kepemilikan, (4) skala kegiatan, (5) penggunaan tenaga 

kerja dan teknologi, (6) tuntutan keahlian, dan (7) deregulasi dan kompetisi 

pasar.  

Keberadaan usaha sektor informal  yang berdampingan dengan usaha 

sektor formal khususnya di perkotaan menimbulkan terjadinya fenomena saling 

bersaing namun saling menguatkan. Karena sektor informal kerap mengisi 

keterbatasan yang dimiliki sektor formal, demikian pula sebaliknya. Namun 

bagaimanapun hubungan keduanya, fakta yang tidak bisa ditepis, adalah 

kemampuan sektor informal dalam menyediakan kesempatan kerja kepada 

angkatan kerja yang ada. 

Salah satu survai mencatat di Asia saja angkatan kerja yang terserap di 

sektor ini mencapai 60% dari total tenaga kerja. Sethurahman (1980) juga telah 

melakukan studi komprehensif tentang sektor informal di Indonesia. 

menemukan kontribusi pekerja sektor informal pada bidang manufaktur 

sebesar 48%.  Keseluruhan pekerja sektor informal adalah 53,8 % total jumlah 

pekerja. Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa sektor 

informal mampu menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak daripada sektor 

formal. Todaro (1994) menyatakan bahwa, usaha sektor informal sangat 

penting untuk dikembangkan lebih lanjut agar dapat menjadi usaha yang 

besar dan masuk kedalam sistem perekonomian sebagai pelaku usaha yang 

formal.  

Usaha Bersama 

Keunggulan sektor informal adalah fleksibilitas dan ketangguhannya 

dalam menghadapi fluktuasi lingkungan, namun memiliki kelemahan legalitas 

yang sulit diatasi oleh tingkat sosial mereka. Maka untuk mengatasinya adalah 

perlu diupayakan agar mereka bisa hidup dalam kelompok dan bersama-sama 

mengatasi masalah struktural mereka. 
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Membangun kelompok kuat dari pengusaha sektor informal, dan juga 

formal, membutuhkan kesiapan khususnya dalam memahami konteks 

sosialnya. Dalam kaitan dengan itu, maka dibutuhkan kajian sosiologi 

ekonomi, Richard Swedberg (2001), menunjuk sosiologi ekonomi adalah 

bagian dari sosiologi yang membahas dan menganalisis fenomena ekonomi, 

dengan bantuan konsep-konsep dan metode-metode sosiologi.  

Wirausahawan Sosial  

Richard Cantillon (1755), J.B. Say (1803) atau J. Schumpeter (1934) sudah 

lama berbicara tentang pentingnya wirausaha. Banyak orang yang 

mebicarakan hal ini, namun belum dipahami oleh banyak orang tentang istilah 

socialentrepreneurship atau wirausahawan sosial. Terkesan paradoks, di sisi lain 

harus “haus uang” dan melupakan orang lain, sementara kata sosial sering 

bermakna “peduli orang lain”. 

Wirausahawan Sosial atau Socialentrepreneurship yang merupakan 

turunan dari entrepreneurship atau kewirausahaan. Istilah ini belakangan ini 

sering digunakan terutama setelah Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank 

di Bangladesh yang mendapatkan hadiah Nobel untuk perdamaian tahun 

2006; membuktikan bahwa tidak ada pradoks tentang istilah itu.  

Indonesia belum memberikan perhatian yang serius tentang hal mini, 

walau, sudah banyak yang sudah memulai melalui berbagai kegiatan, baik 

melalui kegiatan koperasi, sekolah, atau poliklinik kesehatan. Kegiatan serupa 

itu dimulai seiring dengan perkembangan budaya masyarakat melalui 

kelompok kesukuan, atau pun keagamaan.  

Misal, organisasi Syarikat Dagang Islam  didirikan oleh H Samanhudi 

pada tanggal 16 Oktober 1905 di Solo dan kemudian ketika Syarikat Islam 

diresmikan dengan Akte Notaris pada tanggal 10 September 1912 dengan 
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berkedudukan di kota Solo, Syarikat Islam telah meletakan dasar 

perjuangannya atas tiga prinsip dasar, yaitu  (a) asas Islam sebagai dasar 

perjuangan organisasi, (b) asas Kerakyatan sebagai dasar himpunan 

organisasi,dan (c) asas Sosial Ekonomi sebagai usaha untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat yang umumnya berada dalam taraf kemiskinan dan 

kemelaratan. 

Socialentrepreneurship memanfaatkan inovasi, sumber daya dan 

kesempatan untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan dengan 

pendekatan kewirausahaan. Fokus usaha diarahkan pada  transformasi sistem 

pemberdayaan masyarakat dan menghilangkan penyebab kemiskinan, ketidak 

merataan, kerusakan lingkungan dan kemanusiaan. 

Alex Nicholls, Oxford University’s Skoll Centre, menegaskan batasan. 

“A socialentrepreneur is someone who recognizes a sosial problem and uses 
entrepreneurial principles to organize, create, and manage a venture to make sosial 
change….rather than bringing a concept to market to address a consumer problem, 
sosial entrepreneurs attempt to bring a concept to market to address a public 
problem.“  

Socialentrepreneurship bukan kegiatan sosial biasa, atau quasi sosial, 

namun harus memasukan  laba sebagai prinsip perencanaan bisnisnya. 

Bukanlah organisasi nirlaba, karena dari keuntungan organisasi tersebut dapat 

mengembangkan dan membesarkan pemberdayaan kepada masyarakat lebih 

besar dan luas lagi. Adapun tujuan utama Socialentrepreneurship adalah 

menciptakan sistem perubahan yang berkelanjutan (sustainable systems change), 

kunci pentingnya adalah inovasi, berorientasi pada kebutuhan masyarakat 

dan adanya perubahan sistem sosial masyarakat. 

Dengan demikian pengertian sederhana dari Socialentrepreneur adalah 

seseorang atau kelompok orang yang memiliki kepedulian sosial dan 
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menggunakan kemampuan entrepreneurship untuk melakukan perubahan 

sosial (social change), terutama dengan menggarap bidang kesejahteraan 

(welfare), pendidikan dan kesehatan (healthcare). Jika business entrepreneurs 

mengukur keberhasilan dari kinerja keuangannya (keuntungan ataupun 

pendapatan), maka socialentrepreneur keberhasilannya diukur dari manfaat 

yang dirasakan oleh masyarakat.  

Socialentrepreneurship sudah berkembang di dunia ratusan tahun yang 

lalu diawali antara lain oleh Florence Nightingale (pendiri sekolah perawat 

pertama) dan Robert Owen (pendiri koperasi). Pengertian 

Socialentrepreneurship sendiri berkembang sejak tahun 1980–an yang diawali 

oleh para tokoh-tokoh seperti Rosabeth Moss Kanter, Bill Drayton, Charles 

Leadbeater dan Profesor Daniel Bell dari Universitas Harvard yang sukses 

dalam kegiatan Socialentrepreneurship karena sejak tahun 1980 berhasil 

membentuk 60 organisasi yang tersebar di seluruh dunia.  

Awalnya Socialentrepreneurship bisa merupakan kegiatan ”non-profit” 

namun dalam perkembangnya kegiatan harus  berorientasi pada bisnis 

(entrepreneurial private -sector business activities). Keberhasilan legendaris dari 

Grameen Bank dan Grameen Phone di Bangladesh adalah salah satu contoh 

terjadinya pergeseran orientasi dalam menjalankan karakteristik 

socialentrepereneurship. Hal ini menjadi daya tarik bagi dunia bisnis untuk turut 

serta dalam kegiatan socialentrepreneurship, karena ternyata dapat 

menghasilkan keuntungan finansial.  

Socialentreprenuers memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi,  

karena dengan kiprahnya mampu memberikan hal-hal sebagai berikut, (a) 

menciptakan kesempatan kerja, melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap 

produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat,  menjadi modal 

sosial, peningkatan kesetaraan (equitypromotion).   
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Pembangunan ekonomi seharusnya ditujukan untuk memberdayakan 

manusia (people empowerement) agar dapat mengembangkan entrepreneurship 

termasuk pengembangan socialentrepreneurship. Kebijakan pemerintah 

seharusnya ditujukan untuk mengurangi hambatan-hambatan birokrasi yang 

mengarah kepada menurunnya kegiatan socialentrepreneurship.  

Berbagai tantangan yang dihadapi oleh Socialentrepreuners antara lain 

adalah masalah pendanaan, pendidikan untuk para yang mampu melahirkan 

socialentrpreneur tangguh, dan kurangnya insentif yang diberikan untuk 

meringankan beban lembaga-lembaga yang bergerak dibidang sosial. Oleh 

karena itu socialentrepreneurs harus didukung oleh sosial investor agar 

inovasinya dapat diwujudkan.  

 


