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Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 
usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro



Ciri-Ciri Usaha Mikro

 Komoditi usahanya tidak selalu tetap

 Tempat usahanya tidak selalu menetap

 Belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;



 Belum melakukan 
administrasi keuangan 
yang sederhana 
sekalipun, dan tidak 
memisahkan keuangan 
keluarga dengan 
keuangan usaha

 Tingkat pendidikan rata-
rata relatif sangat 
rendah

 Akses ke lembaga 
keuangan non bank

 Umumnya tidak memiliki 
izin usaha,termasuk 
NPWP



Contoh usaha mikro
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Usaha Kecil

 “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang 
usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha 
kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan 

usaha yang tidak sehat.”(KePres RI no. 99 tahun 1998)



Ciri-ciri usaha kecil

 Komoditi yang 
diusahakan 
umumnya 
sudah tetap 

 Tempat usaha 
umumnya 
sudah 
menetap

 Keuangan 
perusahaan 
sudah mulaidipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah 

membuat neraca usaha;



 Memiliki izin usaha 
dan persyaratan 
legalitas lainnya 
termasuk NPWP;

 Memiliki pengalaman 
dalam berwira usaha;

 Sudah akses ke 
perbankan dalam hal 
keperluan modal

 Belum dapat membuat 
manajemen usaha 
dengan baik seperti 
business planning.



Contoh usaha kecil







Wah 
masuk 
Tipi

Nileki daptar 
utang..tempe, 
tahu susur...es 

marimas



Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang perseorangan atau 
badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau 
hasil penjualan tahunan 



Ciri-ciri usaha menengah

 Telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik

 Manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur

 Melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan



 Memiliki segala 
persyaratan 
legalitas antara lain 
izin tetangga, izin 
usaha, izin tempat, 
NPWP, upaya 
pengelolaan 
lingkungan 

 Sudah akses 
kepada sumber-
sumber pendanaan 
perbankan

 Telah memiliki 
sumber daya 
manusia yang 
terlatih dan terdidik.



Contoh usaha menengah











Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) , menurut 

pasal 6 UU No. 20 Thn 2008 tentang UMKM

Usaha Kriteria

Aset Omset

Usaha Mikro Max 50 juta Max 300 juta

Usaha Kecil >50 juta – 500 juta >300 juta – 2,5 miliar

Usaha Menengah >500 juta – 10 miliar >2,5 miliar – 50 miliar



Kriteria Jenis Usaha Berdasarkan 

Jumlah Tenaga Kerja

Usaha Mikro Usaha Kecil
Usaha 

Menengah
Usaha Besar

Jumlah 

Tenaga Kerja
< 4 orang 5 – 19 orang 20 – 99 orang ≥ 100 orang



Permasalahan Pengembangan UMKM

Masih kurang kondusifnya iklim usaha



Rendahnya

produktivitas yang 

berakibat terjadinya

kesenjangan
yang sangat lebar

antarpelaku

usaha kecil, 

menengah, dan

besar.



Keterbatasan

akses 

modal



Penguasaan teknologi, manajemen, 

informasi dan pasar oleh UMKM masih jauh 
dari memadai



Strategi Pengembangan UMKM

1.

 Perluasan sumber pembiayaan bagi 

koperasi dan umkm,

 Pengembangan penyedia jasa 

pengembangan usaha (business 

development service/BDS provider)

 Pengembangan peningkatan pasar bagi 

produk koperasi dan UMKM



2. 

 Dilaksanakan 
kegiatan 
perkuatan 
modal awal dan 
padanan (MAP) 
yang 
merupakan 
bentuk 

dukungan 
keuangan
untuk 
meningkatkan 
kegiatan usaha 
umkm.



3. 

 Lembaga penyedia jasa pengembangan 

bisnis terus dilanjutkan



Tujuan penyedia jasa pengembangan 

bisnis

 Layanan informasi

 Konsultasi,

 Pelatihan, bimbingan,

 Bantuan kontak bisnis, 

 Fasilitasi dalam memperluas pasar, 

 Akses permodalan, 

 Pengembangan teknik produksi melalui teknologi 
tepat guna, 

 Serta pengembangan organisasi dan majemen, 
termasuk membantu penyusunan proposal 
pengembangan bisnis UMKM



4. 

 Terus dilakukan promosi produk-produk 

UMKM melalui pameran, baik di dalam 

maupun di luar negeri. 



5. 

 Pembentukan 
jaringan 
pemasaran 
produk umkm, 
dan koperasi, 
dan kemitraan 
antara umkm 
(termasuk 
koperasi) dan 
usaha besar 
terus 
ditingkatkan



Peran UMKM

 Industri yang besar dan terdapat dalam 

setiap sektor ekonomi.(44,69 unit atau 

99,9%)

 Potensinya yang besar dalam penyerapan 

tenaga kerja

 Kontribusi UMKM dalam pembentukan 

PDB cukup signifikan yakni sebesar 

54,22% dari total PDB.  



Tindak Lanjut UMKM

1. Penuntasan penyelesaian penyempurnaanUU tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah, termasuk produk perundangan turunannya

2. Penuntasan penyelesaian kredit macet UMKM dan menyusun peta jalan 
pengembangan lembaga keuangan mikro beserta landasan hukumnya. 



3. Peningkatan kualitas 
koordinasi 
kebijakan dan 
program antarinstansi 
sektoral

4. Peningkatan kualitas 
kelembagaan 
koperasi

5. Turut peran serta 
pemerintah untuk 

memimpin UMKM di 
Indonesia.



Kesimpulan

Salah satu pilar pelaku ekonomi kerakyatan adalah UMKM. 

Namun, dukungan pembiayaan (modal kerja dan investasi serta 
cakupan pendanaan yang diperlukan lainnya) terhadap 

pengembangan UMKM masih sangat kurang memadai. Oleh
karena itu diperlukan adanya dukungan dari beberapa pihak

diantaranya pelaku usaha, lembaga pendukung, 
dan pemerintah



UKM 

DAN STRATEGI 

PEMBERDAYAAN



LATAR BELAKANG PENTINGNYA 

PEMBERDAYAAN UKM

 Industrialisasi di Indonesia sejak Pelita I hingga 

saat ini telah mencapai hasil yang diharapkan. 

 Industrialisasi telah mengakibatkan transformasi 

struktural di Indonesia. 

 Transformasi ini ditandai dengan semakin tingginya 

kontribusi sektor industri dan beberapa sektor 

lainnya, sementara kontribusi sektor pertanian 

semakin kecil. 



LATAR BELAKANG PENTINGNYA 

PEMBERDAYAAN UKM

 Pada tahun 1968, sektor industri manufaktur 
Indonesia hanya memberi sumbangan sebesar 
8,5 persen terhadap keseluruhan perekonomian 
(PDB), sedangkan sektor pertanian menjadi sektor 
dengan peran tertinggi untuk perekonomian, 
dengan kontribusi sebesar 51 persen 

 Semenjak Orde Baru hingga saat ini, 
perkembangan industri telah mengubah struktur 
perekonomian Indonesia. 



LATAR BELAKANG PENTINGNYA 

PEMBERDAYAAN UKM

 Antara tahun 1970an hingga tahun 2000an, 
peranan sektor industri meningkat pesat 
meninggalkan sektor pertanian yang kontribusinya 
semakin menurun. 

 Pada tahun 2006 atau dalam waktu hampir empat 
dasawarsa peranan sektor industri manufaktur 
telah mencapai 28 persen dari PDB. 
Sampai tahun 2007, persentase sumbangan 
sektor industri sedikit menurun menjadi 27,4 
persen.



LATAR BELAKANG PENTINGNYA 

PEMBERDAYAAN UKM

 Sektor industri manufaktur Indonesia tumbuh jauh 
lebih lamban sesudah krisis 1997. 

 Sejak krisis ekonomi Asia sampai 2007, 
pertumbuhan sektor industri manufaktur hanya 
meningkat dengan laju satu digit. Perkembangan 
yang tersendat-sendat ini jauh berbeda dengan 
masa sebelum krisis pada saat sektor industri 
manufaktur dapat tumbuh dengan dua digit 
(Kuncoro, 2007).



LATAR BELAKANG PENTINGNYA 

PEMBERDAYAAN UKM

 Selama tahun 2004-2007 industri tumbuh 

sekitar 4,6-6,4%.

 Dalam konstelasi semacam ini, bisa 

dipahami mengapa terjadi dualisme dan 

lemahnya keterkaitan industri kecil dengan 

industri besar. 



LATAR BELAKANG PENTINGNYA 

PEMBERDAYAAN UKM

 Dualisme ini muncul karena orientasi industrialisasi berbasis 
pada modal besar dan teknologi tinggi, namun kurang 
berdasar atas kekuatan ekonomi rakyat (Kuncoro, 1995). 

 Pengalaman Taiwan, sebagai perbandingan, justru 
menunjukkan ekonominya dapat tumbuh pesat karena 
ditopang oleh sejumlah usaha kecil dan menengah yang 
disebut community based industry. 

 Perkembangan industri moderen di Taiwan, yang sukses 
menembus pasar global, ternyata ditopang oleh kontribusi 
usaha kecil dan menengah yang dinamik. 

 Keterkaitan yang erat antara si besar dan si kecil lewat 
program subcontrac



LATAR BELAKANG PENTINGNYA 

PEMBERDAYAAN UKM

 Hanya saja strategi industrialisasi yang banyak 
mengandalkan akumulasi modal, proteksi, dan 
teknologi tinggi telah menimbulkan polarisasi dan 
dualisme dalam proses pembangunan. 

 Fakta menunjukkan sektor manufaktur yang 
modern hidup berdampingan dengan sektor 
pertanian yang tradisional dan kurang produktif. 

 Dualisme dalam sektor manufaktur juga terjadi 
antara industri kecil dan rumah tangga yang 
berdampingan dengan industri menengah dan 
besar (Kuncoro, 2006: bab 9).



Pertanyaan?

 Bagaimanakah realitas pola kemitraan yang 

telah dirintis DI SEKTOR INDUSTRI? 

 Apakah program kemitraan mampu 

meningkatkan kinerja usaha kecil? 

 Sudah saatnyakah dilakukan reorientasi 

program kemitraan dan pemberdayaan 

usaha kecil di Indonesia?



MENGAPA USAHA KECIL PERLU 

DIKEMBANGKAN?

 Selama beberapa tahun terakhir ini, berbagai pola kemitraan antara 
usaha kecil dan besar pun telah dikembangkan. 

 Sejak tahun 1983, pemerintah secara konsisten telah melakukan 
berbagai upaya deregulasi sebagai upaya penyesuaian struktural dan 
restrukturisasi perekonomian. 

 Kendati demikian, banyak yang mensinyalir deregulasi di bidang 
perdagangan dan investasi tidak memberi banyak keuntungan bagi 
perusahaan kecil dan menengah; bahkan justru perusahaan besar dan 
konglomeratlah yang mendapat keuntungan. 

 Studi empiris membuktikan bahwa pertambahan nilai tambah ternyata 
tidak dinikmati oleh perusahaan skla kecil, sedang, dan besar, namun 
justru perusahaan skala konglomerat, dengan tenaga kerja lebih dari 
1000 orang, yang menikmati kenaikan nilai tambah secara absolut 
maupun per rata-rata perusahaan (Kuncoro & Abimanyu, 1995). 



Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah 

(UKM) setidaknya dilandasi oleh tiga alasan:

 Pertama, 

 UKM menyerap banyak tenaga kerja (lihat Tabel 2). 

 Kecenderungan menerap banyak tenaga kerja umumnya 
membuat banyak UKM juga intensif dalam menggunakan 
sumberdaya alam lokal. 

 Apalagi karena lokasinya banyak di pedesaan, 
pertumbuhan UKM akan menimbulkan dampak positif 
terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan 
jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi 
pendapatan, dan pembangunan ekonomi di pedesaan 
(Simatupang et al., 1994; Kuncoro, 1996).



 Dari sisi kebijakan, UKM jelas perlu mendapat 
perhatian karena tidak hanya memberikan 
penghasilan bagi sebagian besar angkatan kerja 
Indonesia, namun juga merupakan ujung tombak 
dalam upaya pengentasan kemiskinan. 

 Di perdesaan, peran penting UKM memberikan 
tambahan pendapatan (Sandee et al., 1994) 
merupakan seedbed bagai pengembangan 
industri dan sebagai pelengkap produksi 
pertanian bagi penduduk miskin (Weijland, 1999). 

 Boleh dikata, ia juga berfungsi sebagai strategi 
mempertahankan hidup (survival strategy) di 
tengah krismon.



 Kedua, 

 UKM memegang peranan penting dalam ekspor 
nonmigas, yang pada tahun 1990 mencapai US$ 
1.031 juta atau menempati rangking kedua 
setelah ekspor dari kelompok aneka industri. 

 UKM (Usaha Kecil & Menengah) juga 
berkontribusi terhadap penerimaan ekspor, 
namun kontribusi UKM jauh lebih kecil 
dibandingkan dengan kontribusi usaha besar 
(lihat Tabel 3). 

 Pada UKM, penyumbang terbesar ekspor non-
migas juga sektor industri pengolahan, terutama 
garmen, tekstil dan produk tekstil, dan sepatu.



 Ketiga, 

 adanya urgensi untuk struktur ekonomi yang berbentuk 
piramida pada PJPT I menjadi semacam "gunungan" pada 
PJPT II. 

 Gambar puncak piramida dipegang oleh usaha skala 
besar, dengan ciri: beroperasi dalam struktur pasar quasi-
monopoli oligopolistik, hambatan masuk tinggi (adanya bea 
masuk, nontariff, modal, dll.), menikmati margin 
keuntungan yang tinggi, dan akumulasi modal cepat. 
Puncak piramida ini (bagian yang diarsir) sejalan dengan 
hasil survei Warta Ekonomi (1993)

 Pada dasar piramida didominasi oleh usaha skala 
menengah dan kecil yang beroperasi dalam iklim yang 
sangat kompetitif, hambatan masuk rendah, margin 
keuntungan rendah, dan tingkat drop-out tinggi.



 Struktur ekonomi bentuk piramida terbukti telah 
mencuatkan isyu konsentrasi dan konglomerasi, serta 
banyak dituding melestarikan dualisme perekonomian 
nasional. 

 usaha mikro dan kecil mendominasi dari sisi unit usaha 
(83,3%) dan penyerapan tenaga kerja (62,5%), dengan 
perbandingan 2 tenaga kerja per unit usaha untuk usaha 
mikro dan 3 tenaga kerja per unit usaha untuk usaha kecil. 

 Sebaliknya industri besar dan menengah, yang jumlah unit 
usahanya hanya 0,2%, menyerap 9,6% tenaga kerja 
dengan perbandingan 19 tenaga kerja per unit usaha untuk 
usaha menengah, dan 108 tenaga kerja per unit usaha 
untuk usaha besar.



PROFIL DAN SEBARAN USAHA KECIL

 Ada dua definisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia: 

 Pertama, definisi usaha kecil menurut Undang-Undang 
No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah 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 no 20 Tahun 2008. 



 Kriteria tersebut antara lain memiliki kekayaan bersih lebih 
dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 
dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 
atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 
paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 
juta rupiah). 

 Kedua, menurut kategori Badan Pusat Statistik (BPS), 
usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah 
tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasrakan 
jumlah pekerjanya, yaitu: (1) industri rumah tangga dengan 
pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 
orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; 
(4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih 
(BPS, 1999:250).



KARAKTERISTIK UKM

 Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara 
bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil 
dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik 
sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan 
tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. 

 Data BPS (1994) menunjukkan hingga saat ini jumlah 
pengusaha kecil telah mencapai 34,316 juta orang yang 
meliputi 15, 635 juta pengusaha kecil mandiri (tanpa 
menggunakan tenaga kerja lain), 18,227 juta orang 
pengusaha kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota 
keluarga sendiri serta 54 ribu orang pengusaha kecil yang 
memiliki tenaga kerja tetap.



 Kedua, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-
lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung 
menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal 
sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, 
pedagang perantara, bahkan rentenir.

 Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum 
dipunyainya status badan hukum. Menurut catatan BPS 
(1994), dari jumlah perusahaan kecil sebanyak sebanyak 
124.990, ternyata 90,6 persen merupakan perusahaan 
perorangan yang tidak berakta notaris; 4,7 persen 
tergolong perusahaan perorangan berakta notaris; dan 
hanya 1,7 persen yang sudah mempunyai badan hukum 
(PT/NV, CV, Firma, atau Koperasi).



 Keempat, dilihat menurut golongan industri 
tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari 
seluruh industri kecil bergerak pada kelompok 
usaha industri makanan, minuman dan tembakau 
(ISIC31), diikuti oleh kelompok industri barang 
galian bukan logam (ISIC36), industri tekstil 
(ISIC32), dan industri kayu,bambu, rotan, rumput 
dan sejenisnya termasuk perabotan rumahtangga 
(ISIC33) masing-masing berkisar antara 21% 
hingga 22% dari seluruh industri kecil yang ada. 
Sedangkan yang bergerak pada kelompok usaha 
industri kertas (34) dan kimia (35) relatif masih 
sangat sedikit sekali yaitu kurang dari 1%.



TANTANGAN

 Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan 
untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil 
menjadi pengusaha menengah.

 pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa 
kendala seperti tingkat kemampuan, ketrampilan, 
keahlian, manajemen sumber daya manusia, 
kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. 

 Lemahnya kemampuan manajerial dan sumberdaya 
manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak 
mampu menjalankan usahanya dengan baik. 



Secara lebih spesifik, masalah dasar yang 

dihadapi pengusaha kecil adalah:

 Pertama, kelemahan dalam memperoleh 

peluang pasar dan memperbesar pangsa 

pasar.

 Kedua, kelemahan dalam struktur 

permodalan dan keterbatasan untuk 

memperoleh jalur terhadap sumber-sumber 

permodalan. 

 Ketiga, kelemahan di bidang organisasi dan 

manajemen sumber daya manusia. 



 Keempat, keterbatasan jaringan usaha 

kerjasama antar pengusaha kecil (sistem 

informasi pemasaran).

 Kelima, iklim usaha yang kurang kondusif, 

karena persaingan yang saling mematikan. 

 Keenam, pembinaan yang telah dilakukan 

masih kurang terpadu dan kurangnya 

kepercayaan serta kepedulian masyarakat 

terhadap usaha kecil. 



Secara garis besar, tantangan yang dihadapi 

pengusaha kecil dapat dibagi dalam dua kategori:

 Pertama, bagi PK dengan omset kurang dari Rp 50 juta umumnya 
tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kelangsungan 
hidup usahanya. Bagi mereka, umumnya asal dapat berjualan dengan 
“aman” sudah cukup. 

 Mereka umumnya tidak membutuhkan modal yang besar untuk 
ekspansi produksi; biasanya modal yang diperlukan sekedar membantu 
kelancaran cashflow saja. Bisa dipahami bila kredit dari BPR-BPR, BKK, 
TPSP (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam-KUD) amat membantu modal 
kerja mereka.

 Kedua, bagi PK dengan omset antara Rp 50 juta hingga Rp 1 milyar, 
tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. 

 Umumnya mereka mulai memikirkan untuk melakukan ekspansi usaha 
lebih lanjut. 



Berdasarkan pengamatan Pusat Konsultasi Pengusaha 
Kecil UGM, urutan prioritas permasalahan yang 
dihadapi oleh PK jenis ini adalah (Kuncoro, 1997):

(1) Masalah belum dipunyainya sistem administrasi 
keuangan dan manajemen yang baik karena belum 
dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan 
perusahaan; 

(2) Masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat 
studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman baik dari 
bank maupun modal ventura karena kebanyakan PK 
mengeluh berbelitnya prosedur mendapatkan kredit, 
agunan tidak memenuhi syarat, dan tingkat bunga 
dinilai terlalu tinggi; 

(3) Masalah menyusun perencanaan bisnis karena 
persaingan dalam merebut pasar semakin ketat; 



(4) Masalah akses terhadap teknologi terutama bila pasar 
dikuasai oleh perusahaan/grup bisnis tertentu dan selera 
konsumen cepat berubah; 

(5) Masalah memperoleh bahan baku terutama karena 
adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan 
baku, bahan baku berkulaitas rendah, dan tingginya harga 
bahan baku; 

(6) Masalah perbaikan kualitas barang dan efisiensi terutama 
bagi yang sudah menggarap pasar ekspor karena selera 
konsumen berubah cepat, pasar dikuasai perusahaan 
tertentu, dan banyak barang pengganti; 

(7) Masalah tenaga kerja karena sulit mendapatkan tenaga 
kerja yang terampil.



STRATEGI PEMBERDAYAAN YANG TEPAT

1. Aspek managerial, yang meliputi: 

 peningkatan produktivitas/omset/tingkat 

utilisasi/tingkat hunian,

 meningkatkan kemampuan pemasaran, dan 

pengembangan sumberdaya manusia. 



2. Aspek permodalan, yang meliputi

 bantuan modal (penyisihan 1-5% 

keuntungan BUMN dan kewajiban untuk 

menyalurkan kredit bagi usaha kecil 

minimum 20% dari portofolio kredit bank) 

dan

 kemudahan kredit (KUPEDES, KUK, KIK, 

KMKP, KCK, Kredit Mini/Midi, KKU).



3. Mengembangkan program kemitraan dengan besar usaha 
baik lewat sistem Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan 
hulu-hilir (forward linkage), keterkaitan hilir-hulu (backward 
linkage), modal ventura, ataupun subkontrak.

4. Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan 
apakah berbentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK 
(Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri 
Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) 
dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri).

5.  Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat 
KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi 
Industri Kecil dan Kerajinan). 



Program pemberdayaan yang dicanangkan 

kementrian koperasi dan UMKM antara lain:

1. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi 
UMKM

Memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang 
efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan non-
diskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja 
usaha UMKM

2. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi 
UMKM

Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses 
UMKM kepada sumberdaya produktif mempermudah, 
memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada 
sumberdaya produktif 



3.Program pengembangan kewirausahaan dan 

keunggulan kompetitif UKM 

Mengembangkan jiwa dan semangat 

kewirausahaan dan meningkatkan daya saing 

UKM 

4.Program Pemberdayaan Usaha Skala  Mikro 

Meningkatkan pendapatan masyarakat yang 

bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor 

informal yang berskala usaha mikro, terutama 

yang masih berstatus keluarga miskin 



5.  Pengembangan Kelembagaan Koperasi 

 banyak upaya pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil yang 
dilakukan oleh lembaga-lembaga yang concern dengan 
pengembangan usaha kecil, nmun  upaya sering tumpang tindih dan 
dilakukan sendiri-sendiri. 

 Perbedaan persepsi mengenai usaha kecil ini pada gilirannya 
menyebabkan pembinaan usaha kecil masih terkotak-kotak atau sector 
oriented, di mana masing-masing instansi pembina menekankan pada 
sektor atau bidang binaannya sendiri-sendiri. 

Akibatnya terjadilah dua hal: 

(1) ketidakefektifan arah pembinaan; 

(2) tiadanya indikator keberhasilan yang seragam, karena masing-
masing instansi pembina berupaya mengejar target dan sasaran 
sesuai dengan kriteria yang telah mereka tetapkan sendiri. 



Akibat egoisme sektoral/departemen: 

 dalam praktek sering dijumpai terjadinya 

"persaingan" antar organisasi pembina. 

 Bagi pengusaha kecil pun, mereka sering 

mengeluh karena hanya selalu dijadikan 

"obyek" binaan tanpa ada tindak lanjut atau 

pemecahan masalah mereka secara langsung.



POLA DAN REALITAS KEMITRAAN

1. Pola Kemitraan Bisnis

Pola kemitraan di Indonesia hingga detik ini dapat 
dikategorikan menjadi dua, yaitu: pola keterkaitan langsung 
dan keterkaitan tidak langsung. 

Pola keterkaitan langsung meliputi: 

 Pertama, Pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat), di mana 
Bapak Angkat (baca: usaha besar) sebagai inti sedang 
petani kecil sebagai plasma. 

 Kedua, pola dagang, di mana bapak angkat bertindak 
sebagai pemasar produk yang dihasilkan oleh mitra 
usahanya. 



 Ketiga, pola vendor, di mana produk yang 
dihasilkan oleh anak angkat tidak memiliki 
hubungan kaitan ke depan maupun ke belakang 
dengan produk yang dihasilkan oleh bapak 
angkatnya. Sebagai contoh, PT Kratakau Steel 
yang core business-nya menghasilkan baja 
mempunyai anak angkat perusahaan kecil 
penghasil emping melinjo. 

 Keempat, pola subkontrak, di mana produk yang 
dihasilkan oleh anak angkat merupakan bagian 
dari proses produksi usaha yang dilakukan oleh 
bapak angkat, selain itu terdapat interaksi antara 
anak dan bapak angkat dalam bentuk keterkaikan 
teknis, keuangan, dan atau informasi.



2. Realitas Kemitraan

 Khusus untuk pulau Jawa, proporsi UKM yang terlibat 
dalam Program Kemitraan maupun keterkaitan usaha 
masih dalam tahap embrional. 

 Tabel 8 menunjukkan bahwa hanya terdapat 4 persen 
UKM yang terlibat dalam program kemitraan usaha melalui 
skema Bapak-Anak angkat. 

 Dari total 6.595 unit usaha kecil dan rumah tangga uyang 
terlibat dalam program ini, 29% mengaku menjalin 
hubungan dengan usaha besar terutama dalam 
pengadaan bahan baku, 15% menerima bantuan uang 
atau barang modal, 10% memilki kaitan pemasaran, dan 
hanya 1% berupa konsultasi dan bimbingan.

 Bagian terbesar (45%) hubungan antara si besar dan kecil 
amat bervariasi dan tidak dapat dispesifikasikan.



3. Kemitraan BUMN dan UKM

 Program kemitraan BUMN terbagi dua, 
yaitu program kemitraan dan program bina 
lingkungan. Ketentuan pelaksaan program 
ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab 
BUMN terhadap lingkungan. 

 Kementerian Negara BUMN menetapkan 
Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 
tentang Program Kemitraan Badan Usaha 
Milik Negara (PK) dan Program Bina 
Lingkungan (BL).



a. Dana PK bersumber dari penyisihan laba setelah 

pajak sebesar 1% sampai dengan 3%, Hasil 

bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa 

giro dari dana Program Kemitraan setelah 

dikurangi beban operasional, dan Pelimpahan 

dana Program Kemitraan dari BUMN lain

b. Dana BL bersumber dari Penyisihan laba setelah 

pajak maksimal sebesar 1% (satu persen) dan 

Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari 

dana Program BL.


