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Bab Dua 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Industri Kecil Berdasarkan Kategori Perindustrian 

Dalam bab ini dikemukakan tentang berbagai teori dan definisi 

terkait perindustrian dan usaha mikro kecil, kebijakan yang tertuang 

dalam pola dan model pembinaan yang dilakukan pemerintah, serta 

berbagai teori yang relevan dengan pengembangan industri kecil 

pengolahan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan Timor 

Barat Provinsi NTT yang meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, 

Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara. 

Berbagai penelitian dan bukti-bukti empiris dari berbagai 

negara baik itu negara miskin atau negara berkembang menunjukkan 

bahwa sektor yang mampu mengangkat ekonomi daerah atau ekonomi 

negara secara cepat dan memiliki dampak yang beragam dari 3 sektor 

(sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier) terhadapPendapatan 

Domestik Regional Bruto (PDRB)  negara tersebut adalah  sektor 

sekunder, yaitu industri pengolahan. Begitu juga di Indonesia 

menunjukkan hanya melalui kegiatan industri, ekonomi negara ini 

mengalami peningkatan dan sekaligus menyelesaikan berbagai masalah  

terkait kemiskinan. 

Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia memprogramkan 

berbagai kegiatan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor 

industri pengolahan dan menciptakan berbagai kondisi agar tercipta 

iklim usaha yang kondusif untuk berkembangnya sektor industri 

pengolahan khususnya dan dunia usaha pada umumnya. Hal tersebut 

juga diikuti oleh pemerintah daerah, namun pelaksanaannya berbeda 

antara satu daerah dengan daerah lain tergantung pada cara pandang 

pemerintah daerah dalam menterjemahkan program dan strategi 

pembangunan untuk mensejahterakan masyarakatnya. 
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Pemerintah Provinsi NTT masih memandang bahwa sektor 

sekunder yaitu industri pengolahan belum menjadi prioritas dalam 

strategi pembangunan yang terlihat dari program pemberdayaan 

masyarakat, prosentase terbesar diserap oleh sektor primer, yaitu  

pertanian, peternakan dan perikanan atau sering disebut sektor hulu, 

sektor ini hanya menfokuskan pada penyiapan bahan baku dan bahan 

mentah untuk masuk pada sektor industri  pengolahan, namun 

masyarakat  daerah Nusa Tenggara Timur masih menyerap hasil 

pembangunan sektor ini untuk dikonsumsi, melompati sektor 

sekunder, langsung ke sektor tersier dengan memperdagangkan 

komoditi bahan mentah/bahan baku dalam kapasitas besar melalui 

kegiatan antarpulau sehingga sedikit saja yang tertinggal untuk 

dilakukan kegiatan industri di daerah ini. Oleh karena itu kondisi ini 

sebaiknya diperbaiki dengan memberi perhatian yang cukup untuk 

berkembangnya sektor industri pengolahan. 

Pemerintah telah menetapkan payung hukum dalam 

pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor industri, yaitu Undang -

Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 

yang mengatur tentang pembinaan sektor industri di negara ini. Sesuai 

undang-undang tersebut, yang dimaksudkan dengan industri adalah 

“kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang 

setengah jadi  dan atau barang jadi,  menjadi barang yang lebih tinggi 

untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan 

perekayasaan industri”.  

Undang-undang tentang Perindustrian disempurnakan dengan 

terbitnya payung hukum baru yaitu Undang–Undang No 3 Tahun 2014 

tentang Perindustrian. Definisi industri adalah “Seluruh bentuk 

kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan /atau memanfaatkan 

sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai 

nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri”   

Di dalam industri terdapat kelompok industri yaitu bagian-

bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga 

disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan 

kelompok industri kecil.  
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Pasal 8 UU RI No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 

menjelaskan bahwa“Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, 

dan pengembangan bidang usaha industri secara seimbang, terpadu, 

dan terarah untuk memperkokoh struktur industri nasional pada setiap 

tahap perkembangan industri  yang dimaksud dengan pengaturan, 

pembinaan, dan pengembangan, yang artinya upaya yang dilakukan 

secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam arti yang seluas-

luasnya terhadap kegiatan industri. Tugas dan tanggung jawab untuk 

menciptakan iklim dan suasana yang menguntungkan bagi 

pertumbuhan dan pengembangan bidang usaha industri ini pada 

dasarnya berada pada pemerintah.” Oleh karenanya, adalah wajar 

bilamana upaya pembinaan dan pengembangan dilakukan oleh 

pemerintah melalui kegiatan pengaturan yang kewenangannya berada 

di tangan pemerintah pula. 

Di dalam pelaksanaanya, kegiatan pengaturan, pembinaan, dan 

pengembangan bidang usaha industri yang dilakukan oleh pemerintah 

dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang ini, 

dilakukan secara seimbang, terpadu, dan terarah, untuk memperkokoh 

struktur industri nasional pada setiap tahap perkembangan industri.   

Kebijakan pengembangan industri bertujuan mendorong 

percepatan perubahan struktur ekonomi dan pendalaman struktur 

industri untuk menjamin laju pertumbuhan ekonomi, penciptaan 

lapangan usaha dan kesempatan kerja produktif, peningkatan 

pendapatan masyarakat, dan daerah dengan memanfaatkan secara 

optimal bahan mentah yang dihasilkan sektor-sektor ekonomi andalan 

dan potensi industri yang tersedia.  

Kegiatan industri tidak terlepas dari kegiatan perdagangan, 

untuk itu tujuan umum pembangunan perdagangan adalah 

memantapkan sistem tata niaga, persediaan dan distribusi bahan 

kebutuhan pokok serta meningkatkan eksport dan perdagangan 

antarpulau komoditas andalan dalam rangka mempercepat perubahan 

struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan usaha 

dan kemampuan kerja produktif, peningkatan pendapatan per kapita 

dan penerimaan daerah.   
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Kebijakan Industri Kecil 

Provinsi NTT menetapkan kebijakan pengembangan industri 

yang dijabarkan dalam perencanaan strategi yaitu serangkaian rencana 

tindakan dan kegiatan mendasar yang ditetapkan secara bersama-sama 

antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk 

diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian visi 

dan misi‟. 

 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT sebagai 

salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi 

NTT melaksanakan tugas pembinaan sektor industri, menetapkan visi 

untuk dijabarkan dalam misi, selanjutnya program dan kegiatan kerja.   

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah: 

“Berkembangnya Sektor Industri dan Perdagangan sebagai Kekuatan 

Ekonomi yang Tangguh.” Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 

Misi sebagai berikut:  ”Sebagai Penggerak Pembangunan Ekonomi yang 

berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan, dengan Memperhatikan 

Aspek Ekonomi Daerah, Persaingan Sehat, dan Perlindungan 

Konsumen”. 

Tujuan umum pembangunan industri berdasarkan Renstra  

2004 – 2008 adalah: “Meningkatkan investasi swasta di sektor industri 

skala rumah tangga, industri kecil dan menengah, melalui pemanfaatan 

yang optimal sumber daya alam lokal dalam mendorong percepatan 

perubahan struktur ekonomi dan pendalaman struktur industri untuk 

perluasan lapangan usaha. Sedangkan tujuan umum pembangunan 

perdagangan adalah peningkatan aktivitas perdagangan untuk 

menunjang pemasaran hasil produksi masyarakat dalam rangka 

peningkatan pendapatan per kapita dan penerimaan daerah”. 

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT menetapkan tujuan yang 

hendak dicapai kedepan sebagai berikut:  

1. Perindustrian 
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 Meningkatkan pembinaan dan pengembangan usaha 

industri kecil rumah tangga (IKRT), industri kecil 

menengah (IKM) sebagai penggerak ekonomi daerah; 

 Meningkatkan jumlah dan mutu produk  agroindustri 

skala kecil dan menengah dalam rangka peningkatan nilai 

tambah; 

 Meningkatkan investasi sektor industri sesuai potensi 

sumber daya alam (SDA); 

2. Perdagangan 

 Meningkatkan pengembangan distribusi barang dan jasa 

terutama kebutuhan pokok; 

 Meningkatkan volume dan nilai eksport daerah NTT dan 

perdagangan antarpulau; 

 Meningkatkan pengawasan pengendalian  barang beredar 

dan perlindungan konsumen; 

 Meningkatkan pelayanan laboratorium kemetrologian; 

Penjabaran dari tujuan umum adalah sasaran yang ingin dicapai 

dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam kurun waktu tahun 

2004 – 2008 sbb : 

a. Perindustrian 

 Untuk tujuan meningkatkan pembinaan dan 

pengembangan usaha industri kecil rumah tangga (IKRT),  

industri kecil menengah (IKM) sebagai penggerak 

ekonomi daerah, sasarannya  adalah tercapainya 

peningkatan pembinaan dan pengembangan IKRT dan 

IKM 10 % pertahun  dari  jumlah usaha dan kelompok 

IKRT dan IKM. 

 Untuk tujuan meningkatkan jumlah dan mutu produk 

agroindustri skala kecil dan menengah dalam rangka 

peningkatan nilai tambah, sasaran yang ingin dicapai 

adalah tercapainya peningkatan mutu dan jumlah produk 
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agroindustri 5 s/d 10 % pertahun dari jumlah produk yang 

ada. 

 Meningkatkan investasi sektor industri sesuai potensi 

sumber daya alam (SDA), sasaran yang ingin dicapai 

adalah peningkatan investasi 3 s/d 5 % pertahun. 

b. Perdagangan 

 Untuk tujuan  meningkatkan  pengembangan distribusi 

barang dan jasa terutama kebutuhan pokok, sasaran yang 

ingin dicapai adalah tersedianya barang dan jasa di 

pasaran dan terkendalinya kenaikan harga terutama 

kebutuhan pokok masyarakat. 

 Untuk tujuan meningkatkan volume dan nilai eksport 

daerah NTT  dan perdagangan antarpulau, sasaran yang 

ingin dicapai adalah meningkatnya nilai ekspor dan 

perdagangan antarpulau NTT 5 s/d 10 % pertahun. 

 Untuk tujuan meningkatkan pengawasan  pengendalian 

barang beredar dan perlindungan konsumen, sasaran yang 

ingin dicapai adalah menurunnya barang  ilegal /yang 

dilarang dan barang kadaluwarsa yang beredar di pasaran. 

 Untuk tujuan meningkatkan pelayanan laboratorium  

kemetrologian, sasaran  yang ingin dicapai adalah 

menurunnya  jenis dan jumlah pengoperasian UTTP ilegal 

5 s/d 10 % dari UTTP yang ada.    

Kebijakan pengembangan sektor industri dan perdagangan di 

Provinsi NTT dalam menjabarkan sasaran ke depan adalah : 

a. Perindustrian  

 Peningkatan daya saing produk unit usaha Industri Kecil 

dan Rumah Tangga (IKRT) serta Industri Kecil Menengah 

(IKM)  

 Pengembangan bimbingan teknis dan pendampingan bagi 

usaha industri rakyat berskala kecil rumah tangga,industri 

kecil dan menengah (IKM) 
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 Mengoptimalkan pendayagunaan potensi SDA lokal dalam 

rangka peningkatan nilai tambah dan peningkatan 

investasi sektor industri 

 Mendorong pola kemitraan yang saling menguntungkan 

antara industri kecil menengah dan BUMN serta swasta, 

dan antarkabupaten/kota guna membentuk sinergitas 

sesuai potensi daerah 

 Mendorong partisipasi masyarakat profesional (Lembaga 

Perbankan, Lembaga Pembina, LSM, Perguruan Tinggi ) 

untuk berperan dalam pembinaan dan pengembangan 

industri  

b. Perdagangan 

 Peningkatan  sistem distribusi barang antarwilayah 

 Peningkatan itensitas perdagangan antarpulau dan 

perdagangan komoditi olahan berorientasi ekspor serta 

pengawasan perdagangan  

 Peningkatan perlindungan konsumen 

 Peningkatan ekspor  antarpulau keluar serta pengendalian 

impor 

 Pengembangan sistem dan jaringan  informasi 

perdagangan serta peningkatan pengendalian harga  

 Harmonisasi kebijakan antara pusat, provinsi dan 

kabupaten/kota 

Kebijakan tersebut dijabarkan lagi dalam  berbagai program 

pengembangan industri dan perdagangan yang selanjutnya 

diaplikasikan dalam berbagai kegiatan yang didanai oleh dana APBD, 

dana APBN/Dekon. 

Kegiatan industri, masuk dalam skala usaha sesuai Undang – 

Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2008 Tanggal 4 Juli 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan definisi usaha 

sesuai Bab I Ketentuan Umum Pasal (1) dan ( 2 ) sebagai berikut: 
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1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha 

Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan ataubukan 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 ini. 

Adapun kriteria usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai  Bab 

IV Pasal 6 adalah : 

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta, tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta. 

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

a.  memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan 

paling banyak Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; atau 

b.  memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai 

dengan paling banyak Rp 2,5 miliar. 

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

a.  memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan 

paling banyak Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha; atau 

b.  memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar 

sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar  

(4)  Kriteria sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf b, dan 

Ayat (2) huruf a,huruf b, serta Ayat (3) huruf a, huruf b nilai 
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nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan 

perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden. 

Sesuai kriteria tersebut di atas, maka umumnya usaha kecil di 

Provinsi NTT masuk dalam kriteria usaha mikro terutama usaha 

industri kecil pengolahan.Oleh karena itu program pemberdayaan 

adalah salah satu strategi pembangunan daerah baik pada level provinsi 

maupun kabupaten/kota.  

Pemerintah berkomitmen mensejahterakan masyarakat dengan 

melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi rakyat. Adapun definisi 

pemberdayaan menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 

20 Tahun 2008 Tanggal 4 Juli 2008 lebih luas cakupannya yaitu: 

“Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis 

dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan 

berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”.  

Melihat  prinsip dan tujuan dari pemberdayaan, maka  sesuai 

Bab III  Prinsip dan Tujuan Pemberdayan bagian kesatu Prinsip 

Pemberdayaan pada  Pasal 4 Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah undang – undang tersebut adalah  sebagai berikut: 

a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan.  

dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk 

berkarya dengan prakarsa sendiri; 

b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan 

berkeadilan; 

c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi 

pasar sesuai dengan Kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah; 

d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 

dan 

e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian 

secara terpadu 
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Prinsip-prinsip tersebut diharapkan sesuai dengan kondisi real 

lapangan dan tujuan yang ingin dicapai  pemerintah. Adapun tujuan 

yang ingin dicapai pemerintah sesuai bagian undang-undang ini ada 

pada bagian kedua pasal 5 Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah yaitu :  

a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang 

seimbang, berkembang dan berkeadilan. 

b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan 

mandiri , dan 

c.  Meningkatkan peran usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, 

pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan 

pengentasan rakyat dari kemiskinan. 

Untuk pencapaian tujuan dibutuhkan upaya-upaya  lebih lanjut 

dan diatur dalam undang-undang ini sebagai berikut:“Guna 

tercapainya efektifitas dan tujuan dari kegiatan pemberdayaan maka 

dipandang perlu menumbuhkan iklim usaha, pemerintah berkewajiban 

menciptakan iklim usaha untuk berkembangnya usaha kecil termasuk 

industri kecil pengolahan.Yang dimaksud dengan  Iklim Usaha adalah 

kondisi yang diupayakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara 

sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan 

dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, 

perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, (Bab I 

Pasal 9)” 

Selanjutnya upaya-upaya tersebut dijabarkan dalam kegiatan 

yang diatur pula dalam undang-undang  ini yaitu, kegiatan 

pemberdayaan yang bertujuan untuk pengembangan adalah: “Upaya 

yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia 

Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan 
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bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan 

kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.” 

Salah satu syarat dalam pemberdayaan adalah terciptanya iklim 

usaha yang kondusif dan hal tersebut sudah diatur pula dalam undang-

undang ini yaitu di dalam Bab V yang mengatur tentang penumbuhan 

iklim usaha Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa, Pemerintah Pusat 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; dan 

h. dukungan kelembagaan. 

Dan Ayat (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta 

secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha. 

Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Untuk 

pelaksanaannya diatur sesuai Pasal 15 yang  berbunyi “Aspek 

dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) 

huruf  (h) ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi 

inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan 

mitra bank, dan lembaga profesi sejenis  lainnya sebagai lembaga 

pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.”  

Kenyataanya interes Pemerintah Provinsi NTT lebih kearah 

poin ( a) yaitu pendanaan dengan porsi yang lebih besar prosentasenya 

dibandingkan poin lain,  dan yang terkecil adalah poin( h) dukungan 

kelembagaan hampir tidak tersentuh, sementara di lapangan aspek ini 

memegang peranan kunci dalam terciptanya iklim usaha yang kondusif  

bagi keberhasilan program pemberdayaan. 

Kegiatan pendanaan dalam program pemberdayaan itu sendiri 

diatur  juga dalam undang-undang ini sebagai berikut:“Salah satu 
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kegiatan untuk menciptakan iklim usaha adalah pembiayaan, yaitu 

penyediaan dana oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia 

Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan 

bukan  bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan penjaminan yaitu pemberian 

jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga 

penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan 

memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya”. 

Pemerintah daerah harusnya memberi porsi yang cukup luas 

bagi program kemitraan yang juga sudah diatur dalam undang-undang 

ini sebagai berikut: “Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan 

usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling 

memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang 

melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha 

Besar.” 

Upaya yang dilakukan pemerintah dengan menyiapkan payung 

hukum dalam bentuk regulasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

oleh pemerintah pusat dan daerah, diharapkan dapat menjawab 

kebutuhan masyarakat dunia usaha untuk mengembangkan usahanya 

ke arah yang lebih baik dan maju. 

 

Model-model Pengembangan Industri Kecil   

Model Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB/KUBE) 

Model pengembangan usaha industri melalui kelompok usaha 

bersama (KUB/KUBE) adalah cikal bakal sentra industri dan klaster 

industri, yang dimulai dari usaha industri perseorangan sejenis dan 

akhirnya menggabungkan diri dalam satu manajemen usaha untuk 

penguatan dalam memenuhi permintaan konsumen terutama kapasitas 

produksi yang diharapkan.  Akses industri kecil ke pemerintah menjadi 

mudah dan dari sisi pemerintah memudahkan dalam penyampaian 

program serta melakukan pengawasan, pemantauan serta evaluasi 

program pembinaan yang diberikan ke industri kecil tersebut. 
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Inti dari definisi KUB adalah usaha non badan hukum  berupa 

kelompok yang dibentuk berdasarkan atas hasil kesepakatan/ 

musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama 

untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama 

guna peningkatan pendapatan anggota (Disperindag). 

Institusi Pembina melakukan pembentukan KUB dengan 

tahapan–tahapan sebagai berikut: persiapan, pelaksanaan, pengem-

bangan usaha, kemitraan usaha, monitoring dan evaluasi. 

Pembentukan KUB juga menjadi dasar dari model pengembangan 

industri kecil lainnya.  

Kelemahan model pengembangan ini adalah bila asas 

musyawarah/mufakat tidak lagi dilaksanakan sebagai dasar dalam 

kelompok maka kelompok ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.  

  Contoh Kasus 2.1  Success  Story 

Salah satu kelompok usaha bersama yang sukses  adalah 
Kelompok Usaha Bersama “Ina Ndao” yang bergerak di bidang usaha 
industri kecil pengolahan sub sektor pengolahan sandang yang semula 
merupakan usaha perorangan Ibu Dorce Lussy yang melakukan 
pekerjaan menenun tenun ikat khas “Rote Ndao”. 

Setelah berjalan beberapa tahun mereka menemui  masalah 
pengembangan usaha  yaitu sulit menjawab permintaan konsumen 
dalam kapasitas yang besar, hal ini disebabkan sifat pekerjaan kerajinan 
tangan di mana setiap produk diproduksi secara tradisional dan 
memakan waktu maksimal 2 minggu untuk menghasilkan selembar 
kain, maka dibentuklah kelompok usaha bersama dengan 
menggabungkan beberapa pengrajin tenun ikat dalam satu manajemen 
usaha di bawah pimpinan Ibu Dorce Lussy, sehingga bisa 
menyelesaikan masalah pemasaran produk dalam jumlah besar. 

Selain masalah internal pengembangan usaha bisa diselesaikan,  
pemerintah juga mudah menjangkau para pengrajin dengan satu 
tepukan, yaitu membina banyak pengrajin sekaligus.    
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Model Pengembangan Koperasi 

 Sistem ekonomi kerakyatan yang mengacu pada nilai-nilai 

Pancasila sebagai sistem nilai Bangsa Indonesia yang tujuannya adalah 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan 

salah satu unsur intrinsiknya adalah Ekonomi Pancasila (Mubyarto, 

2002: 34) yang diwujudkan dalam bentuk koperasi. 

Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela 

mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejah-

teraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha 

yang dikelola  secara demokrasi. Koperasi juga berfungsi sebagai wadah 

untuk mengorganisir pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya 

yang dimiliki anggota koperasi, sehingga dipandang sebagai badan 

usaha yang memiliki bentuk dan karakteristik tersendiri (Machasin, 

2009). 

Dalam konteks untuk memahami ekonomi kerakyatan, 

pengertian usaha kecil dalam UU No. 9/1995 nampaknya lebih dapat 

diterima, karena pada dasarnya kegiatan ekonomi kerakyatan meliputi 

segenap sektor kegiatan ekonomi. Pengertian ekonomi kerakyatan 

dalam konteks sistem ekonomi nasional Indonesia dapat kita dudukkan 

sesuai sejarah perekonomian Indonesia sejak zaman sebelum 

kemerdekaan hingga saat ini. Kita mengenalnya karena berbeda 

dengan usaha swasta besar nasional, usaha swasta asing dan usaha 

negara. Produksi usaha kecil dan menengah adalah para pelaku 

ekonomi kerakyatan yang mandiri, sedangkan konsumsi rumah tangga 

sebagai pelaku ekonomi kerakyatan dapat kita klasifikasikan terdiri 

dari berbagai lapisan masyarakat berdasarkan kelompok 

pendapatan/pengeluaran. Dalam konteks makro kita dapat melihat 

konsumsi rumah tangga sebagai komponen pengeluaran agregat selain 

pengeluaran pemerintah, pembentukan modal domestik maupun 

ekspor/impor. 

Kedudukan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan. 

Koperasi sebagai salah satu bentuk atau metoda menjalankan usaha 

(Drummond, 1972) merupakan salah satu bentuk perusahaan diantara 
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para produsen kecil dan menengah di samping usaha perseroan milik 

negara, usaha swasta besar nasional maupun asing. Koperasi juga tidak 

mustahil sebagai salah satu di antara usaha besar sesuai kriteria Inpres 

No.10/1999 yang menentukan usaha besar adalah usaha yang memiliki 

aset di atas sepuluh miliar rupiah di luar tanah dan bangunan.  

Di sektor produksi jasa, koperasi  merupakan salah satu bentuk 

pengorganisasian pelayanan jasa keuangan sebagai lembaga keuangan 

baik bank maupun bukan bank. Sementara di sisi konsumsi, koperasi  

merupakan organisasi para konsumen di dalam pelayanan jasa 

pemenuhan barang-barang  konsumsi bagi rumah tangga. Dengan 

demikian koperasi konsumen sebenarnya lebih menyerupai perusahan 

jasa bagi para konsumen (terutama kelompok menengah ke bawah) 

untuk menekan biaya transaksi dan mendapatkan nilai tambah serta 

jaminan pasar di sektor produksi. Dengan cara ini para konsumen dapat 

meningkatkan kesejahteraannya dan terjaga hak-haknya. 

Usaha industri  sejenis dan atau tidak  dapat membentuk 

koperasi sebagai salah satu upaya memenuhi permintaan pasar dalam 

hal mengakses berbagai program pembangunan dan pemberian fasilitas 

pengembangan usaha terutama bantuan permodalan. Kelemahan 

koperasi adalah pada operasionalnya, bila kepercayaan anggota hilang 

karena pengurus tidak melaksanakan tugasnya dengan bertanggung 

jawab, maka koperasi akan tutup. 

Model Pengembangan Bapak  Angkat Mitra Usaha 

Pengembangan usaha industri kecil melalui sistem Bapak 

Angkat Mitra Usaha terutama pada usaha besar/menengah yang 

memiliki akses pasar, bapak angkat dapat memecahkan masalah 

pemasaran hasil produksi industri kecil dalam aspek: 

1. Meningkatkan kemampuan usaha industri kecil melalui 

pembinaan dalam bidang manajerial, teknologi, produksi, 

permodalan, termasuk penyediaan bahan baku dan 

pemasaran. 

2. Penjamin kredit kepada lembaga perbankan. 
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Pola hubungan kemitraan yang terjadi ada 4 jenis yaitu ;  

1. Pola Dagang, yaitu hubungan perdagangan biasa. 

2. Pola Vendor, kemitraan dalam memenuhi kebutuhan 

operasional bapak angkat tetapi tidak mengikat kepastian 

pemakaian bahan/ barang yang dipasok mitra usahanya.  

3. Pola Sub Kontrak, yaitu kerja sama dilakukan dalam 

hubungan produk yang dihasilkan oleh mitra usaha yang 

menjadi bagian dari sistem produksi bapak angkat, pola ini 

membutuhkan persyaratan standar yang terkadang tidak 

dimiliki oleh industri kecil. 

4. Pola Pembinaan kerja sama dilakukan berdasarkan 

pemanfaatan nilai kepedulian dan kelebihan bapak angkat 

dalam akses pasar, relasi, kepercayaan masyarakat, sarana 

komunikasi, kredibilitas bapak angkat yang dapat 

meningkatkan dan mengembangkan usaha industri kecil 

(Thee Kian Wie, 1992). 

Pola pengembangan model ini hampir tidak terdengar lagi 

dibandingkan yang lain, namun kenyataannya di lapangan masih ada 

yang melaksanakannya dengan mengambil salah satu pola hubungan 

kemitraan yang cocok. 

Model Pengembangan Sentra Industri 

Sentra industri adalah suatu kawasan/lokasi tertentu di mana 

terdapat sejumlah   industri kecil yang menggunakan bahan baku yang 

sejenis, untuk menghasilkan produk yang sama dan terkait. Dengan 

memberikan perkuatan terhadap sentra akan lebih terfokus, kolektif 

dan efisien. Pemberdayaan melalui pendekatan sentra mempunyai 

efektifitas tinggi, karena satu sentra umumnya mempunyai kebutuhan 

dan permasalahan yang hampir sama, mulai dari masalah produksi, 

pemasaran, keuangan, teknologi dan lainnya. 

Pembentukan Sentra yang didasarkan pada penggalian potensi 

yang dimiliki suatu daerah, maka tumbuhnya sentra industri tersebut 

akan mampu menopang pertumbuhan daerah yang sekaligus mening-

katkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha (Machasin, 2009). 
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Setiap sentra mempunyai struktur organisasi minimal yaitu 

ketua, sekertaris dan bendahara serta beranggotakan sentra–sentra 

industri yang adalah usaha perseorangan. Masing masing sentra 

menerapkan manjemen internal sendiri. Sentra dibina oleh pemerintah 

dalam hal ini  Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pembentukan 

koperasi yang beranggotakan sentra–sentra akan mendapatkan 

pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM melalui perkuatan modal 

usaha untuk koperasi sentra tersebut. 

Pengembangan sentra yang didasarkan pada UU No 5 Tahun 

1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian, dan UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok 

Pertahanan dan Keamanan RI dimaksudkan untuk: 

1. Tetap terpeliharanya nilai sosial budaya dan nilai sosial 

ekonomi masyarakat industri kecil di daerah 

2. Proses modernisasi masyarakat tetap berpijak pada nilai 

kehidupan masyarakat setempat 

3. Setiap terjadi perubahan nilai tambah untuk pengolahan 

sumber daya maupun modal usaha, hasilnya dinikmati oleh 

masyarakat daerah 

4. Konsep pembangunan ekonomi pedesaan yang merupakan 

pengutamaan optimasi sumber daya setempat dengan 

membuka peluang tumbuhnya sarana kegiatan ekonomi 

lainnya terutama bidang jasa, angkutan, distribusi, 

perdagangan, pengemasan, perbankan, serta jasa–jasa lainnya 

yang terkait dengan produksi industri sebagai intinya 

5. Membendung proses urbanisasi dan kemiskinan masyarakat 

desa 

Strategi pengembangan sentra memerlukan dukungan semua 

pihak (Thee Kian Wie, 1992) bila tidak dilakukan maka model 

pengembangan ini tidak efektif. 

Model Pengembangan Rantai  Nilai 

Di dalam pengembangan usaha terdapat rantai nilai yaitu 

semua aktifitas dan pelayanan yang membawa suatu produk atau suatu 
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pelayanan (service) dari suatu konsep menuju kepada penggunaan 

akhir (end user) atau konsumen. Konsep rantai nilai adalah konsumen 

akhir membayar sejumlah nilai terhadap barang/jasa yang diperoleh 

yang dihasilkan dari akumulasi berbagai nilai dalam rantai produksi 

barang dan jasa tersebut, bagaimana perusahaan bekerjasama atau 

berkolaborasi untuk memberikan nilai kepada pelanggan (Porter, 

1985). 

Model pengembangan rantai nilai memiliki daya saing dari 

setiap tahap dalam menghasilkan suatu produk industri. Dimulai dari 

penyediaan bahan baku industri yang berkualitas yaitu pengendalian 

sejak awal proses sampai dengan bahan baku tersebut siap diolah, pada 

tahapan prosesing menjadi satu komoditi industri juga tetap dalam 

kerangka menghasilkan produk industri yang berkualitas, sampai pada 

tahap pengemasan dan perlakuan terakhir dengan sistem quality 
control yang ketat sampai pada pemasarannya (Heru dan Sulandjari, 

2012). 

Penguatan rantai nilai dimulai dari penyedia, produsen, jalur 

disribusi pemasaran produk dan berakhir di konsumen harus dipelihara 

konsistensinya sehingga menghasilkan peningkatan dan distribusi 

pendapatan yang berkualitas.  Jalur distribusi yang terlalu panjang jika 

tidak diikuti dengan sistem kerja sama yang berjangka panjang akan 

menaikkan nilai akumulatif produk yang berdampak pada tingginya 

nilai yang harus dibayar oleh konsumen akhir. 

Model Pengembangan Klaster Industri 

Review yang dilakukan pemerintah terhadap model 

pengembangan sentra industri melahirkan model klaster industri. 

Sentra industri tidak memiliki cukup ketahanan dan kemampuan 

dalam mempertahankan usaha dari setiap industri. Definisi klaster 

sebagai kumpulan perusahaan–perusahaan secara sektoral dan spasial 

yang didominasi oleh satu sektor saja (Schmitz dan Nadvi, 1999). Ciri 

terpenting adalah dikelola secara bersama-sama dalam kerja sama 

vertikal dan horizontal yang akan memberi hasil yang berbeda bagi 

usaha kecil yang hidup di dalamnya. 
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Performance dari industri kecil yang hidup di dalam klaster 

memiliki performance yang lebih baik daripada usaha kecil yang hidup 

secara individual (Sandee, 1999)  karena hal–hal berikut:  

a. Klaster Industri Kecil dapat memproduksi dengan lebih efisien  

untuk produk yang tidak sesuai bila diproduksi secara massal 

b. Klaster dapat lebih baik dalam memecahkan masalah 

pemasaran (Weijland, 1999) 

c. Usaha Kecil yang membentuk klaster dapat melakukan 

peningkatan teknologi dengan saling berbagi biaya dan resiko 

inovasi (Schmitz dan Nadvi, 1999). 

Klaster industri kecil memliki kelebihan daripada usaha besar. 

Klaster industri kecil memiliki keuntungan pada flexibility dan respon-
siveness sehingga lebih kompetitif (Humphrey dan Schmitz, 1995). 

Definisi klaster industri menurut Departemen Perindustrian 

dan Perdagangan adalah bergabungnya minimal 20 sentra industri 

dengan berbagai usaha dari berbagai lokasi dalam wilayah tertentu 

dalam suatu kerja sama usaha yang saling mendukung. Pendekatan 

klaster dianggap sebagai jalan yang efektif bagi pengembangan industri 

kecil di Indonesia, karena : 

1. Jumlah klaster yang banyak, kurang lebih 9.800 klaster di 

seluruh Indonesia (JICA, 2004) 

2. Penyerapan tenaga kerja yang besar yaitu 65 % dari total 85 % 

tenaga kerja industri kecil dan pedesaan di Indonesia (Burger et 

al 2001) 

3. Karateristik klaster yang dinamis membantu pengembangan 

industri kecil (Sandee & Wengel, 2002) 

4. Penghematan biaya, karena beberapa usaha kecil dapat di 

jangkau dengan „satu tepukan‟ (Sandee & Wengel, 2002)  

Strategi cluster  industry menurut Porter adalah:  

1) Menetapkan target yang diinginkan oleh industri atau 

sektor tersebut 
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2) Menetapkan fokus pada perusahaan dalam negeri 

Melakukan intervensi dalam persaingan industri dengan 

menetapkan kebijakan  perlindungan untuk pasar  produk dalam 

negeri, dengan melakukan promosi produk. Strategi untuk klaster 

industri adalah  membentuk jaringan produksi dan promosi dalam 

suatu kelompok industri dalam suatu daerah, hal ini perlu untuk 

meningkatkan daya saing dalam berkompetensi dengan produk 

industri yang sama diproduksi oleh daerah lain. Klaster pada negara 

maju diterapkan pada industri besar dengan teknologi tinggi, 

sementara di negara berkembang diterapkan pada industri kecil dan 

menengah dengan low technology. 

Kelemahan konsep klaster di Indonesia adalah: 1. Pola yang 

berkembang lebih mengarah kepada sentra daripada klaster, 2. Tidak 

terpolanya rangkaian produksi yang saling terkait antara industri yang 

satu dengan yang lainnya, 3. Industri masih bersifat informal, proses 

produksi masih sederhana, 4. Belum berperannya Asosiasi/Koperasi, 

5.Secara geografis terletak di daerah yang belum berkembang dengan 

dukungan infrastruktur yang kurang memadai (JICA. 2004). 

Model Pengembangan One Village One Product (OVOP) 

Pemerintah Indonesia mengadopsi model pengembangan One 
Vilage One Product sebagai salah satu program pengentasan 

kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat dari berbagai 

negara seperti Thailand (One Tambon  One Product), Tiongkok (One 
Faktory One Product), Philipina (One Barangy One Product), Malaysia 

(Satu Kampong Satu Product Movement). 

Sesuai Inpres No. 6 Tahun 2007, pendekatan potensi daerah di 

suatu wilayah yang menghasilkan satu produk kelas global yang unik 

dan khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal, sehingga 

OVOP adalah salah satu pendekatan menuju klasterisasi produk–

produk unggulan yang berskala mikro, kecil dan menengah agar 

berkembang dan mengakses pasar secara lebih luas, lokal, domestik dan 

luar negeri. 
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Departemen Perindustrian mencanangkan program OVOP 

berdasarkan pada potensi yang dimiliki oleh masing masing daerah 

sehingga sejalan dengan spesialisasi yang dituntut sesuai peningkatan 

kualitas dan daya saing. Untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku 

usaha, pemerintah melakukan program pengembangan OVOP dengan 

melihat kondisi dari suatu desa dan potensinya untuk dapat 

dikembangkan menjadi produk unggulan daerah yang dibatasihanya 

satu produk/desa. Program tersebut dilakukan berkesinambungan 

sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi dalam daerah, 

karena setiap desa memiliki spesialisasi komoditi yang tidak dimiliki 

oleh desa lainnya. 

Model pengembangan OVOP bagi industri kecil adalah dengan 

menganalisis karakteristik sentra/industri kecil, faktor dukungan, 

peluang dan permintaan pasar dibandingkan dengan ketersediaan 

tenaga terampil dari sentra/industri kecil tersebut.  

Faktor daya saing yaitu bahan baku, teknologi dan modal, 

pengembangan produk juga kualitas dan biaya. Pertanyaan yang 

mendukung, apakah terdapat sistem pengendalian jejaring produksi 

dan pemasaran yang dapat mendukung pengembangan industri kecil 

tersebut? (Sulandjari, 2012). 

OVOP oleh Kementrian Pertanian merupakan suatu langkah 

menuju klasterisasi industri dengan tujuan mengangkat produk-produk 

unggulan daerah, sehingga dapat berkembang dan masuk ke pasar yang 

lebih luas dengan memproduksikan produk yang inovatif dan kreatif 

lokal berdasarkan sumber daya lokal yang ada, bersifat unik/khas 

daerah, bernilai tambah tinggi dengan tetap menjaga kelestarian 

lingkungan (Dahliani, 2012). 

OVOP oleh Kementrian Koperasi dan UMKM bidang 

pendidikan dipakai untuk pemberdayaan masyarakat. Istilah OVOP 

terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2012 diganti menjadi Pengembangan 

Produk Unggulan Daerah (Kementrian Koperasi dan UMKM, 2012). 
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Model Pemberdayaan UKM  

Untuk pemberdayaan UKM dan industri kecil di Indonesia 

menurut LIPI  terdapat beberapa model antara lain: 

Pemberdayaan UKM Model Grameen Bank 

Model ini diperkenalkan oleh Prof. Muhamad Yunus dari 

Bangladesh yang memberikan akses modal kepada usaha kecil 

menengah khususnya sektor perdagangan dengan memberikan akses 

modal terutama kepada wanita pedagang kecil di pedesaan. 

Pemberdayaan UKM Model Inkubator 

Model pemberdayaan inkubator adalah pengembangan UKM 

melalui kemitraan antara perusahaan besar dan mapan dengan 

perusahaan pemula/kecil yang memenuhi persyaratan tertentu 

sehingga mampu dikembangkan terutama aspek teknologi dan 

kemampuan bisnis dalam jangka waktu tertentu sampai usaha tesebut 

dapat mandiri dan bersaing di pasar bebas, model ini berasal dari 

Amerika dan dilaksanakan juga di Tiongkok. Kelemahan dari model ini 

adalah apabila salah satu atau beberapa persyaratan tidak terpenuhi 

maka akan gagal. 

Pemberdayaan UKM Model Community Based Development 

Pengembangan UKM berdasarkan daya dukung masyarakat 

yang berhasil dilakukan di Taiwan adalah masyarakat mengambil 

inisiatif sendiri atau unsur pembina untuk mengembangkan jenis 

industri tertentu sesuai dengan kemampuan masyarakat di suatu 

lokasi/daerah tertentu dan kemudian pemerintah akan mendukung 

dengan berbagai fasilitas yang diperlukan baik infrastruktur maupun 

akses terhadap permodalan. 

Pemberdayaan UKM Model Ventura 

Pengembangan UKM model Ventura adalah model yang 

dikhususkan bagi UKM baru yang memiliki prospek ke depan namun 

tidak memiliki modal atau akses terhadap perbankan karena tidak 

mempunyai jaminan sehingga mereka dibantu oleh perusahaan 
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ventura dengan permodalan dan akan menarik kembali sahamnya bila 

UKM tersebut sudah bisa mandiri. 

Pemberdayaan UKM Model Sub-Contracting 

Pengembangan UKM model sub-contractingyang berhasil 

dilakukan di Jepang, adalah perusahaan skala besar memberikan order 

pada perusahaan kecil dan menengah, yang pada akhirnya akan maju 

bersama-sama dalam pengembangan usahanya. Model ini diadopsi 

dalam pengembangan industri kecil model Bapak Angkat Mitra Usaha 

di Indonesia.   

Berbagai model pengembangan UKM tersebut sudah dilakukan 

Pemerintah Indonesia, namun perlu dikaji lebih jauh efektifitasnya 

dalam mendorong peningkatan usaha industri kecil. Namun penelitian 

yang dilakukan di beberapa negara terkait pemberdayaan masyarakat 

lebih pada konsep OVOP (One Vilage One Product), di mana setiap 

desa memilih satu produk sebagai komoditi unggulan untuk menjadi 

prioritas atau prime over yang menghela/menarik ekonomi 

daerah/desanya dalam pembangunan masyarakatnya sehingga 

masyarakat mandiri secara ekonomi. 

Program pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi rakyat  

dilakukan melalui kegiatan memberikan dana kepada masyarakat di 

pedesaan dalam bentuk kelompok, untuk meningkatkan usaha 

ekonomis produktif di bidang pertanian, peternakan, industri, 

perdagangan dll. Skala usaha yang dibantu adalah usaha skala kecil dan 

mikro. 

Walaupun nama programnya berbeda namun sebenarnya isi 

programnya sama, yaitu memberdayakan masyarakat melalui usaha 

ekonomi produktif dan peningkatan sarana prasarana usaha dan 

fasilitas pendukung dengan memberikan dukungan dana langsung 

kepada masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok. 

Seperti variasi program yang dilakukan oleh kabupaten dengan 

menitikberatkan pada sektor pertanian di Kabupaten TTU, dan sektor 

peternakan di Kabupaten Kupang, namun tujuannya sama yaitu untuk 

pemberdayaan ekonomi masyarakat.  
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Teori  Tentang Pengembangan Industri Kecil 

Kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pember-

dayaan masyarakat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dapat 

menciptakan kondisi yang kondusif bagi peningkatan kemampuan 

industri kecil. Pengembangan daya saing usaha industri kecil dapat 

dilakukan dengan menerapkan strategi pengembangan yang berbasis 

sumber daya perusahaan seperti dikemukakan oleh Robert Grant. 

Seperti terlihat pada Gambar 2.1 

Gambar 2.1 Pengembangan Daya Saing Sesuai Potensi Sumber Daya Robert 

Grant (CMR. 1991) 

 
Sumber:  The Resource-Based Theory of Competitive Advantage Implications for 

Strategy Formulation-Robert Grant (CMR 1991) 

 

Sumber daya dan kemampuan perusahaan adalah langkah awal 

dalam strategi ini, selanjutnya adalah bagaimana keterkaitan antara 

sumber daya alam, kemampuan perusahaan mengelolanya dan 

kontinuitas dalam pasokan bahan baku akan memberikan ketahanan 
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dalam berusaha sekaligus menjadi kekuatan dari industri kecil agar 

tetap eksis. Namun hal penting yg menjadi perhatian adalah tetap 

menjaga kontinuitas pasokan bahan baku dengan tindakan perbaikan 

dan peningkatan kapasitas sumber daya alam (Sunarto Hari, FEB 

UKSW, Salatiga, 2012). 

Industri kecil melakukan identifikasi kekuatan seperti tenaga 

kerja, yang umumnya keluarga sehingga bekerja dengan baik dan tidak 

dilakukan pemutusan hubungan kerja, dan bahan baku lokal sesuai 

kapasitas yang tersedia sehingga menjamin kontinuitas produksi. 

Kelemahan industri kecil pengolahan umumnya pada kemasan produk 

yang belum standar dan bahan yang diproduksi masih sederhana, 

belum dilakukan diversifikasi, juga komoditi yang dihasilkan belum 

standar.Peluang dalam mengelola usahanya selain  memakai bahan 

baku lokal, juga potensi pasar domestik yang mampu menyerap semua 

hasil produksi. 

 Selanjutnya mengidentifikasi pesaing yaitu industri kecil yang 

melakukan usaha yang sama dan segmen pasar yang sama. Industri 

kecil pengolahan tersebut dapat  menyusun strategi meningkatkan 

usaha, berdasarkan kekuatan dan kelemahan usahanya baik internal 

usaha, maupun peluang dan ancaman eksternal. Sambil memper-

siapkan kemampuan pasokan bahan baku lokal secara mandiri untuk 

menjamin kelanjutan usaha. Langkah selanjutnya industri kecil 

menyusun strategi memaksimalkan potensi sumber daya usaha untuk 

menangkap peluang, serta langkah terakhir melakukan investasi untuk 

perbaikan sumber daya secara terus-menerus guna peningkatan usaha 

dan kelanjutannya. 

 Pertumbuhan ekonomi memerlukan aktivitas kewirausahaan 

yang produktif dengan ciri inovatif dan replikatif. Prestasi ini akan 

terus bertumbuh apabila diberi penghargaan yaitu; penegakan hukum 

secara efektif, pajak yang tidak terlalu memberatkan, serta 

penghargaan dan mekanisme untuk memfasilitasi aktivitasnya. 

Kewirausahaan sangat bermanfaat bagi negara–negara miskin sebagai 

salah satu solusi percepatan pertumbuhan ekonomi untuk menye-

lesaikan masalah–masalah kemiskinan. Perekonomian yang dikelola 
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oleh masyarakat sendiri menjadi hal positif. Peran pemerintah sebagai 

fasilitator akan membuat beban pemerintah menjadi lebih ringan dan 

masyarakat akan menjadi semakin mandiri dalam menjalankan 

kehidupannya. 

Kapitalisme arahan negara diperlukan pada awal pertumbuhan 

ekonomi di negara/daerah yang membutuhkan intervensi besar dalam 

berbagai langkah awal bangkitnya ekonomi negara. Kapitalisme negara 

selanjutnya disarankan untuk beralih ke kapitalisme perusahaan-

perusahaan besar yang mapan serta kapitalisme kewirausahaan. 

Negara–negara kurang maju perlu memprioritaskan penegakan hukum 

dan pelaksanaanya, sehingga pengembangan usaha berjalan dengan 

sehat dan akumulatif untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang 

baik. 

Akses modal didapat dari perbankan dan lembaga–lembaga 

keuangan lainnya. Untuk kapitalisme arahan negara di mana bank–

bank adalah milik Negara, akses modal memudahkan bagi perusahaan–

perusahaan yang menjalankan usahanya sesuai bidang yang 

diprioritaskan oleh pemerintah, sementara bidang lain tidak. Oleh 

karena kombinasi untuk akses yang diberikan bank pemerintah dan 

bank swasta akan memberikan akses modal yang baik bagi 

pertumbuhan dunia usaha. Dengan demikian bidang–bidang usaha lain 

akan berkembang secara sinergis dalam mendukung percepatan 

pertumbuhan perekonomian dari negara–negara yang kurang maju. 

Dalam perekonomian dibutuhkan 4 unsur  yaitu:  bahan baku, 

tenaga kerja, dan mesin-mesin (modal fisik) serta unsur keempat yaitu 

perubahan teknologi yang menghasilkan produk–produk dan jasa. 4 

unsur lebih disukai karena menyediakan cara-cara yang lebih efisien 

dalam membuat dan mendistribusikan semua barang dan jasa tersebut. 
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Gambar 2.2 Duabelas  Pilar Pengembangan Daya Saing Perusahaan 

(Sala – I – Martin, 2011) 

 

 

Sumber: The Global Competitiveness Report 20112012© 2011 World Economic Forum 

 

Pengembangan usaha secara konsisten akan melahirkan daya 

saing usaha dalam meningkatkan kapasitas usaha, namun perusahaan 

yang meningkat skala usahanya perlu meningkatkan daya saing secara 

makro. Menurut Sala–I-Martin (2012), ada 12 (duabelas) pilar 

pengembangan daya saing perusahaan yang perlu dilakukan 

perusahaan, seperti Gambar 2.2 di atas. 

Perusahaan dapat memiliki daya saing internasional apabila 

memiliki kemampuan menggerakkan ekonomi melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar dalam aspek kelembagaan, infrastruktur, lingkungan 

makro ekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar. Di samping mampu 

mengembangkan efisiensi ekonomi melalui pendidikan tinggi dan 

pelatihan bagi staf, mampu melakukan efisiensi pasar, efisiensi tenaga 

kerja serta melakukan pengembangan keuangan, pengembangan 

teknologi, pengembangan pasar dan daya saing internasional. Semua 
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ini yang harus dimiliki perusahaan dalam memasuki pasar global,yaitu 

memiliki inovasi dalam menggerakkan ekonomi melalui manajemen 

yang canggih serta inovasi dalam berbagai aspek secara terus-menerus 

dan berkesinambungan.     

Daya saing perusahaan secara internasional dapat dimiliki 

apabila semua unsur melaksanakan fungsinya dengan tepat dalam 

segitiga peran yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.  

Namun kebutuhan paling mendasar adalah adanya kondisi 

makro ekonomi yang kondusif dan tersedianya infrastrukur dasar yang 

memudahkan pelaku usaha menjalankan usahanya. Dalam hal 

kelembagaan yang kuat, tersedianya fasilitas kesehatan dan pendidikan 

dasar yang baik dan lengkap oleh pemerintah sebagai sarana 

pendukung terciptanya masyarakat yang sehat dan terdidik dalam 

mendukung pengembangan ekonomi daerah. 

Persaingan dalam pertumbuhan ekonomi antarnegara 

mengharuskan setiap pelaku ekonomi meningkatkan kualitas usahanya 

dengan melakukan efisiensi dalam berbagai aspek. Pemerintah juga 

melaksanakan berbagai kebijakan yang mendukung pelaksanaan 

efisiensi tersebut, menyediakan pendidikan tinggi dan sarana pelatihan 

untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas sebagai pendukung 

pengembangan usaha sehingga tercipta daya saing yang mampu 

menjawab kebutuhan pasar. 

Tuntutan perdagangan internasional memasuki perdagangan 

bebas pada tingkat dunia (Globalisasi) mewajibkan perusahaan harus 

memiliki kemampuan yang lebih canggih dalam menghasilkan produk 

barang atau jasa. Hal tersebut hanya bisa didapatkan melalui inovasi 

yang terus-menerus dilakukan dalam semua aspek perusahaan, 

terutama manajemen. Fungsi Manajemen harus dilaksanakan oleh 

SDM yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tangguh, inovatif, 

menguasai teknologi yang canggih sehingga mampu menerapkan 

strategi usaha yang mampu menembus dan mempertahankan bahkan 

menguasai perdagangan internasional (Sala-I- Martin, 2011). 
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Angkatan kerja yang terdidik merupakan sumber daya yang 

besar dalam meningkatkan usaha, karena tenaga kerja yang terampil 

dan memiliki pengetahuan akan membuat pekerjaan dalam suatu 

perusahaan menjadi efisien dan efektif, menghasilkan inovasi–inovasi 

baru untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Hal ini perlu 

perhatian pemerintah untuk menyediakan berbagai fasilitas yang 

memadai bagi penyelenggaraan pendidikan yang mendukung 

pengembangan industri. 

Untuk negara–negara sedang berkembang, pada umumnya 

hanya melaksanakan salah satu misi dalam pendidikan yaitu 

pendidikan untuk semua dan pendidikan yang mendalam. Hal ini akan 

mempersulit ketersediaan angkatan kerja yang akan menjadi tenaga 

kerja yang mampu memenuhi kualifikasi spesifik dari jenis pekerjaan 

dalam industri tersebut. 

Suatu negara secara internasional akan kompetitif pada saat 

memiliki banyak industri dengan daya saing yang kuat berdasarkan 

sumber domestik umum, seperti “Model 9 faktor daya saing” dalam 

skema di bawah ini yang menggambarkan keterkaitan antara berbagai 

pihak dalam menumbuhkan industri sesuai potensi daerah (Choo & 

Moon, 2003) seperti pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Model 9 (sembilan) Daya Saing Internasional (Choo & Moon, 

2003) 

 
Sumber: Tinjauan ekonomi terhadap materi forum SKPD Jateng „Peningkatan Daya 

Saing Daerah melalui Optimalisasi Pembangunan Infrastuktur‟ (Sulandjari, 

2011).  

Setiap daerah memiliki sumber daya anugerah yang perlu 

didukung dengan lingkungan bisnis,  penciptaan industri terkait,  

pendukung sesuai permintaan domestik yang akhirnya akan 

menumbuhkan daya saing internasional. Faktor manusia sangat 

berperan dalam kemajuan industri untuk pemberdayaan masyarakat 

terutama dalam mempertahankan dan pengembangan sektor industri 

dari faktor–faktor eksternal seperti ancaman dan peluang. Faktor–

faktor manusia tersebut adalah:  Pekerja; Wirausahawan; Manajer; 

Insinyur Profesional; Politisi dan Birokrat.  

Prinsip peningkatan daya saing nasional tersebut antara lain: 

1. Pemerintah tidak dapat menciptakan industri yang kompetitif, 

hanya perusahaan yang dapat melakukan itu. 

2. Peran yang tepat bagi pemerintah untuk mendukung daya 

saing nasional adalah:  
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a. Sebagai katalis, melalui penciptaan lingkungan bisnis 

dimana perusahaan dapat memperoleh dan 

mempertahankan keunggulan kompetitif. 

b. Sebagai penantang dengan mendorong perubahan, 

mempromosikan persaingan domestik dan merangsang 

inovasi. 

3. Untuk mencapai dan mempertahankan daya saing, perusahaan 

membutuhkan kepemimpinan untuk menciptakan suatu 

lingkungan yang dinamis dan menantang „pemimpin 

mengetahui peran inti dari inovasi‟ (Sulandjari Sri, CEMSED 

FEB UKSW.2012). 

Model pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dikemukakan 

oleh Kameo yang disebutnya  model Timor “Pemenuhan Kebutuhan 

Pokok dan Pengembangan SDM Berbasis Ekonomi Rumah Tangga”. 

Ada bermacam-macam strategi pembangunan ekonomi  dari 

negara-negara lain antara lain: Monetarist strategy, Outward – looking 
strategy of development, Green revolution strategy, Redistributive 
strategy, Socialist strategies of development, Human development  
strategy,Transition strategies dan terkait sektor industri disebut 

Industrialization strategy yaitu pembangunan sektor industri 

manufaktur yang pesat.  

Pertumbuhan ekonomi bisa dicapai melalui salah satu dari tiga 

cara yaitu: (i) industri yang menghasilkan barang konsumsi untuk 

kepentingan pasar domestik, yang biasanya berlindung pada proteksi 

tarif yang kuat ; (ii) industri manufaktur yang berkonsentrasi dalam 

menghasilkan barang modal, yang biasanya dengan dukungan negara; 

dan (iii) industri manufaktur yang berorientasi pada pasar eksport, 

yang biasanya dibangun dalam konteks perencanaan yang bersifat 

indikatif dan dikombinasikan dengan kebijakan subsidi baik secara 

langsung maupun tidak. 

Terdapat beberapa negara yang berhasil menerapkan strategi 

ini yaitu Korea Selatan dan Taiwan yang menggunakan industriali-
zation strategy berorientasi eksport yang lebih unggul dalam 
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pembentukan modal karena strategi ini dapat menarik modal dan 

investasi asing langsung sehingga tingkat pertumbuhan tinggi. 

Kelemahannya adalah terjadi ketimpangan distribusi pendapatan di 

atas rata-rata terutama bila menghasilkan barang konsumsi untuk pasar 

domestik. Kelemahan ini membuat strategi ini perlu dilihat kembali 

karena tidak menyelesaikan masalah kemiskinan. 

Indonesia sendiri tidak menerapkan salah satu strategi 

pembangunan secara baik dan tidak pula menerapkan kebijakan- 

kebijakan operasional secara konsisten, hal itu terlihat dari penetapan 

kebijakan pembangunan ekonomi hanya berada pada dokumen- 

dokumen resmi negara yang menjadi legitimasi dalam melakukan 

kegiatan, namun dalam aplikasinya dinamika dan arah kegiatan dalam 

sektor ekonomi lebih ditentukan oleh kekuatan pasar, kondisi politik 

dalam negeri, kekuasaan pemerintah, praktek-praktek kolusi dan 

korupsi di antara para pelaku ekonomi dan birokrat, dan tentu saja 

ditentukan juga oleh jumlah dan kualitas sumber daya yang tersedia.  

Trilogi pembangunan yaitu stabilisasi, pertumbuhan dan 

pemerataan hanya sebatas slogan pembangunan. Pembangunan 

industri di Indonesia menggunakan 3 pendekatan yaitu (i) industri 

yang memanfaatkan sumber/bahan baku domestik; (ii) industri yang 

berbasis teknologi tinggi;(iii) industri yang mempunyai keunggulan 

komparatif. Namun ada juga yang mengusulkan 4 tahapan industri 

yaitu industri “Tukang Jahit”, dengan syarat adanya alih teknologi, 

selanjutnya mengukuhkan dalam brand image, peningkatan kualitas 

dan harga yang bersaing, dengan perbaikan pada aspek design/estetika 

dan tahap  terakhir mengembangkan research and development agar 

tetap bertahan dalam persaingan di pasar global. Kelemahan dari 

pendekatan pembangunan sektor industri dengan model ini adalah 

ketergantungan yang besar terhadap import.  

Pembangunan ekonomi Indonesia silih berganti diakibatkan 

karena tidak jelasnya konsep mana yang dipakai secara konsisten  

sampai diadakan deregulasi besar-besaran namun belum bisa menyele-

saikan masalah distorsi pasar yang parah karena banyaknya kepen-

tingan terutama politis yang ditumpangi oleh kepentingan ekonomi. 
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Untuk jangka panjang konsep yang tidak jelas atau abu-abu 

mendatangkan malapetaka dengan adanya krisis ekonomi  yang pada 

akhirnya memunculkan konsep ekonomi kerakyatan yang termuat 

dalam GBHN tentang arah kebijakan pembangunan ekonomi 

Indonesia. Namun masalah di Indonesia bukan pada kebijakan itu 

tetapi pada pelaksanaan dari kebijakan yang tidak sesuai (Kameo,  

2003, 5-20). 

Kebijakan ekonomi yang cocok untuk Indonesia pada jangka 

panjang adalah yang masih membutuhkan campur tangan pemerintah, 

dan secara perlahan melepaskan pada mekanisme pasar dengan 

mengurangi berbagai kebijakan subsidi. Agar tidak memberatkan 

kelompok masyarakat berpendapatan rendah, kebijakan pembangunan 

ekonomi Indonesia juga harus berpihak kepada kelompok masyarakat 

berpendapatan rendah dan menerapkan pemerintahan yang kuat dan 

bersih, penegakkan hukum, dan kestabilan politik dalam negeri. 

Korea Selatan dan Jepang adalah contoh negara yang bisa 

menjadi tempat belajar bila Indonesia ingin berpindah level dalam 

formasi flying geese di negara-negara Asia sebelum sampai pada level 

yang lebih tinggi seperti Amerika Serikat dan Eropa. 

Model Timor “Pemenuhan kebutuhan pokok dan pengem-

bangan SDM berbasis ekonomi rumah tangga” menghasilkan usaha 

ekonomi rumah tangga yang akan memberikan kecukupan pangan, 

kecukupan kebutuhan gizi, kualitas sumber daya manusia yang 

memadai, mencapai jenjang pendidikan tinggi, SDM berketrampilan 

tinggi, penghasilan memadai.Transfer payment yang dipakai yaitu 

biaya pendidikan dan pendapatan tambahan yang akan memberikan 

kecukupan kebutuhan non-pangan. Dari usaha ekonomi rumah tangga 

tersebut memberikan surplus hasil usaha yang akan memberikan 

ekonomi pasar selanjutnya kembali pada pendapatan tambahan. 

Model Timor memberikan strategi dan kebijakan 

pengembangan SDM berkualitas tinggi melalui kecukupan gizi, 

pelayanan kesehatan dan sistem pendidikan, bahwa fokus pem-

bangunan daerah NTT sederhana saja yaitu:”strategi pembangunan 
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sumber daya manusia.” Pembangunan SDM dilakukan melalui empat 

bidang pembangunan yaitu ekonomi rumah tangga, kesehatan masya-

rakat, pendidikan dan kelembagaan.Yang menjadi fokus atau tujuan 

pembangunan adalah SDM bermutu tinggi yang juga sebagai output 

akhir, sedangkan kinerja (outcome) yang diharapkan pada akhirnya 

adalah meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan sosial  masyarakat 

pada umumnya. Jika proses pembangunan NTT diibaratkan sebagai 

proses membangun rumah, maka empat bidang pembangunan seperti 

tersebut di atas adalah pilar-pilar penyangga dengan sumber daya dan 

potensi daerah sebagai fondasinya. Empat pilar penyangga tersebut 

tidak berdiri sendiri-sendiri tapi saling terkait dan saling menopang. 

Implikasi kebijakan pembangunan daerah NTT membutuhkan 

hal-hal sbb: 

a. Adanya perencanaan pembangunan yang menyeluruh dan 

terintergrasi 

b. Adanya komitmen (politik) dari semua stake holders, terutama 

lembaga eksekutif dan legislatif  

c. Pembangunan bersifat jangka panjang 

d. Program pembangunan memperhatikan skala dan besaran 

untuk kegiatan ekonomi produktif 

e. Pembangunan sektor pertanian diperlukan kebijakan dan 

aturan yang jelas,berkenaan dengan distribusi dan pengaloka-

sian asset khususnya kejelasan hak kepemilikan secara legal. 

f. Komitmen pembangunan harus tercermin pada adanya skala 

prioritas sebab terbatasnya sumber daya alokasi penggu-

naannya harus terarah. 

g. Pendidikan formal yang mengutamakan bidang ilmu dan sains 

h. Memperhatikan para ahli dan profesional dalam bidang-bidang 

tertentu, sehingga SDM tersebut tidak memberi kontribusi 

pada daerah ini tetapi daerah lain. 
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i. Dampak positif pengembangan SDM melampaui dampak 

kerugian dari proses brain drain. 

Pengembangan usaha industri pengolahan berada pada pilar 

ekonomi rumah tangga yang  saling terkait dengan pendidikan, 

kesehatan, kelembagaan (pemerintah, ekonomi, sosial, budaya), seperti 

nampak pada Gambar  2.4 di bawah ini: 

Gambar 2.4. Model Timor:Pemenuhan Kebutuhan Pokok dan Pengembangan 

SDM Berbasis Ekonomi Rumah Tangga (Kameo, 2003) 
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Inti dari pemberdayaan ekonomi adalah sumber daya manusia 

yang memiliki kapabilitas serta kapasitas sebagai enterpreneuship serta 

dukungan penuh pemerintah dengan menciptakan iklim yang kondusif 

bagi tumbuh kembangnya usaha-usaha ekonomi berbasis sumber daya, 

serta masyarakat yang memiliki perspektif mandiri, rasa kebangsaan 

yang tinggi serta rasa memiliki dan cinta, bangga untuk menggunakan 

produk  dalam negeri  dalam memenuhi kebutuhannya.   

 

Teori tentang Pemberdayaan Masyarakat 

Secara umum konsep, definisi dan teori pemberdayaan 

masyarakat berasal dari kata “empowerment” dan “empower” yang 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pemberdayaan dan 

memberdayakan, menurut Merriam Webster dan Oxfort English 

Dictionery (dalam Prijono dan Pranarka, 1996 : 3) mengandung dua 

pengertian yaitu : pengertian pertama adalah to give power or 
authority to, dan pengertian kedua berarti to give ability to or enable. 

dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, 

mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. 

sedang dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk 

memberikan kemampuan atau keberdayaan. 

Konsep empowerment pada dasarnya adalah upaya menjadikan 

suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif 

secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, 

regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi dan 

lain-lain. Memberdayakan masyarakat menurut Kartasasmita (1996 : 

144) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan 

masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk 

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.  

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep 

pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini 

mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat 

“people-centered, participatory, empowering, and sustainable”. 

Gagasan pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan 
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masyarakat perlu untuk dipahami sebagai suatu proses transformasi 

dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat. 

Perubahan struktur yang sangat diharapkan adalah proses yang 

berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan dan harus dapat 

dinikmati bersama. Begitu pula sebaliknya, yang menikmati haruslah 

yang menghasilkan. Proses ini diarahkan agar setiap upaya 

pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat 

(capacity building) melalui penciptaan akumulasi modal yang 

bersumber dari surplus yang dihasilkan, yang mana pada gilirannya 

nanti dapat pula menciptakan pendapatan yang akhirnya dinikmati 

oleh seluruh rakyat, dan proses transformasi ini harus dapat digerakan 

sendiri oleh masyarakat. 

Menurut Sumodiningrat (1999:134), kebijaksanaan 

pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dipilah dalam tiga 

kelompok yaitu: pertama, kebijaksanaan yang secara tidak langsung 

mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana 

yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. kedua, 

kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan 

kegiatan ekonomi kelompok sasaran. ketiga, kebijaksanaan khusus 

yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus. 

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, menurut Kartasasmita 

(1996:159-160), harus dilakukan melalui beberapa kegiatan : pertama, 

menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang (enabling). Kedua, memperkuat potensi atau 

daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). ketiga, 

memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Di sinilah letak 

titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota 

masyarakat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus 

dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak 

berdaya, karena kalau demikian akan mudah punah. 

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti 

dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap 

masyarakat. Dalam rangka itu pula diperlukan langkah-langkah yang 
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lebih positif selain dari menciptakan iklim atau suasana. Perkuatan ini 

meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai 

masukan (input) serta membuka akses kepada berbagai peluang 

(opportunities) yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi 

semakin berdaya.  

Pemerintah saat ini tidak melihat konsep yang lebih tepat 

dalam mensejahterakan masyarakatnya selain  konsep pemberdayaan 

masyarakat sebagai konsep alternatif pembangunan 

Konsep pemberdayaan sebagai suatu konsep alternatif 

pembangunan, pada intinya memberikan tekanan otonomi 

pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang 

berlandas pada: sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), 

demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. 

Sebagai titik fokusnya adalah lokalitas, sebab “civil society” akan 

merasa siap diberdayakan lewat isue-isue lokal, namun Friedmann 

(1992) juga mengingatkan bahwa adalah sangat tidak realistis apabila 

kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur diluar “civil 
society” diabaikan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat tidak 

hanya sebatas ekonomi saja namun juga secara politis, sehingga pada 

akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar baik secara nasional 

maupun international. 

Konsep pemberdayaan merupakan hasil kerja dari proses 

interaktif baik ditingkat ideologis maupun praksis. Ditingkat ideologis, 

konsep pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep top 
down dan bottom up antara growth strategy dan people centered 
strategy. Sedangkan ditingkat praksis, interaktif akan terjadi lewat 

pertarungan antar-otonomi. Konsep pemberdayaan sekaligus 

mengandung konteks pemihakan kepada lapisan masyarakat yang 

berada di bawah garis kemiskinan. 

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagian besar 

diakibatkan oleh kesenjangan terhadap akses modal, prasarana, 

informasi pengetahuan, teknologi keterampilan, ditambah dengan 

kemampuan sumber daya manusia, dan kegiatan ekonomi lokal yang 

http://teoripemberdayaan.blogspot.co.id/2012/04/konsep-pemberdayaan-masyarakat-sebagai.html
http://teoripemberdayaan.blogspot.co.id/2012/04/konsep-pemberdayaan-masyarakat-sebagai.html
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tidak kompetitif dalam menunjang pendapatan masyarakat, serta 

masalah akumulasi modal. Selain itu kelembagaan pembangunan yang 

ada pada masyarakat lokal secara umum belum dioptimalkan untuk 

menyalurkan dan mengakomodasikan kepentingan, kebutuhan dan 

pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitas yang 

mampu memberi nilai tambah usaha. 

Sementara melihat kelembagaan aparat pemerintah ditingkat 

lokal terlalu terbebani pelaksanaan program dari pemerintahan di 

tingkat atasnya, sehingga tidak dapat memfokuskan pada pelayanan 

pengembangan peran serta masyarakat dalam proses perwujudan 

masyarakat maju dan mandiri. 

Menurut Kartasasmita (1996) yang mengacu pada pendapat 

Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep 

pembangunan ekonomi yang menerangkan nilai-nilai sosial. Konsep 

ini mencerminkan paradigma basis pembangunan yang bersifat people 
centered, participatory, empowering dan sustainable. 

Dari definisi di atas, pemberdayaan masyarakat dimengerti 

sebagai konsep yang lebih luas daripada hanya sekedar pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia. Pemberdayaan masyarakat lebih diartikan 

sebagai upaya menjadikan manusia sebagi sumber, pelaku dan yang 

menikmati hasil pembangunan, dengan kata lain pembangunan dari, 

oleh dan untuk masyarakat Indonesia. 

Secara konkrit, pembedayaan masyarakat diupayakan melalui 

pembangunan ekonomi rakyat ( Sumodiningrat, 1997). Sementara itu, 

pembangunan ekonomi rakyat harus diawali dengan usaha 

pengentasan penduduk dari kemiskinan. Kemudian Sumodiningrat, 

mengatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana 

tersebut di atas paling tidak harus mencakup lima hal pokok yaitu 

bantuan dana sebagai modal usaha, pembangunan prasarana sebagai 

pendukung pengembangan kegiatan, penyediaan sarana, pelatihan bagi 

aparat dan masyarakat dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi 

masyarakat seperti bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang 
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suatu saat harus digantikan dengan tabungan yang dihimpun dari 

surplus usaha. 

Latar belakang tersebut secara nyata diwujudkan dalam 

pendekatan pembangunan masyarakat sebagai berikut : 

1. Pengoptimalan pengembangan masyarakat desa/kelurahan melalui 

pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk dapat meraih 

kesempatan peluang usaha melalui penyediaan prasarana dan 

sarana modal sosial di masyarakat 

2. Pemantapan koordinasi pembangunan melalui penciptaan 

keterkaitan antara institusi lokal yang ada di masyarakat 

3. Mendasarkan pada partisipasi masyarakat yang diiringi dengan 

peningkatan kemitraan dunia usaha, pengelolaan pembangunan 

yang berkelanjutan dan transparansi. 

Selanjutnya paparan tentang pemberdayaan masyarakat 

dilakukan oleh pemerhati konsep pemberdayaan sbb : 

Pemberdayaan masyarakat biasa dipahami atau diartikan 

sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, 

memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap 

kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. 

Ada pula pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah 

proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada 

sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat 

mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan 

suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun 

kembali kekuatan dalam komunitas. 

Ada beberapa cara pandang yang dapat digunakan dalam 

memahami pemberdayaan masyarakat (Sutoro Eko, 2004) yaitu : 

1. Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi 

berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek 

penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada 

pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan 

dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang 

http://teoripemberdayaan.blogspot.co.id/2012/04/paparan-tentang-pemberdayaan-masyarakat.html
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bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri 

bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara. Pemberian 

layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, 

transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu 

merupakan tugas (kewajiban) negara secara given. Masyarakat 

yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan 

kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol 

lingkungan dan sumber dayanya sendiri, menyelesaikan 

masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di 

ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses 

pembangunan dan pemerintahan. 

2. Pemberdayaan secara prinsipil berurusan dengan upaya 

memenuhi kebutuhan (needs) masyarakat. Banyak orang 

berargumen bahwa masyarakat akar rumput sebenarnya tidak 

membutuhkan hal-hal yang utopis (ngayawara) seperti 

demokrasi, desentralisasi, good governance, otonomi daerah, 

masyarakat sipil dan seterusnya. “Apa betul masyarakat desa 

butuh demokrasi dan otonomi desa? masyarakat itu hanya 

butuh pemenuhan sandang, pangan dan papan (SPP), ini yang 

paling dasar, tidak ada gunanya bicara demokrasi kalau rakyat 

masih miskin. Pendapat ini masuk akal, tetapi sangat dangkal, 

karena mungkin kebutuhan SPP itu akan selesai kalau terdapat 

uang yang banyak, tetapi persoalannya sumber daya untuk 

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat itu sangat langka 

(scarcity) dan terbatas (constrain), masyarakat tidak mudah 

mengakses pada sumber daya untuk memenuhi kebutuhan 

SPP. Karena itu, pemberdayaan adalah sebuah upaya 

memenuhi kebutuhan scarcity dan constrain sumber daya, 

karena bagaimanapun juga berbagai sumber daya untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat bukan hanya terbatas dan 

langka, melainkan ada problem struktural (ketimpangan, 

eksploitasi, dominasi, hegemoni, dll) yang menimbulkan 

pembagian sumber daya secara tidak merata. Dari sisi negara, 

dibutuhkan kebijakan dan program yang memadai, canggih, 

pro-poor untuk mengelola sumber daya yang terbatas itu. Dari 
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sisi masyarakat, seperti penulis elaborasi kemudian, 

membutuhkan partisipasi (voice, akses, ownership dan kontrol) 

dalam proses kebijakan dan pengelolaan sumber daya. 

3. Pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal. Dari 

sisi proses, masyarakat sebagai subyek melakukan tindakan atau 

gerakan secara kolektif dalam mengembangkan potensi-kreasi, 

memperkuat posisi tawar, dan meraih kedaulatan. Dari sisi visi 

ideal, proses tersebut hendak mencapai suatu kondisi di mana 

masyarakat mempunyai kemampuan dan kemandirian 

melakukan voice, akses dan kontrol terhadap lingkungan, 

komunitas, sumber daya dan relasi sosial-politik dengan negara. 

Proses untuk mencapai visi ideal tersebut harus tumbuh dari 

bawah dan dari dalam masyarakat sendiri, namun masalahnya, 

dalam kondisi struktural yang timpang masyarakat sulit sekali 

membangun kekuatan dari dalam dan dari bawah, sehingga 

membutuhkan “intervensi” dari luar. Hadirnya pihak luar 

(pemerintah, LSM, organisasi masyarakat sipil, organisasi 

agama, perguruan tinggi, dan lain-lain) ke dalam komunitas 

bukanlah mendikte, menggurui, atau menentukan, melainkan 

bertindak sebagai fasilitator (katalisator) yang memudahkan, 

menggerakkan, mengorganisir, menghubungkan, memberi 

uang, mendorong, membangkitkan dan seterusnya. Hubungan 

antara komunitas dengan pihak luar itu bersifat setara, saling 

percaya, saling menghormati, terbuka, serta saling belajar 

untuk tumbuh dan berkembang secara bersama-sama. 

4. Pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal 

(anggota masyarakat) sampai ke level struktural masyarakat 

secara kolektif. Pemberdayaan psikologis-personal berarti 

mengembangkan pengetahuan, wawasan, harga diri, 

kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi, dan kontrol diri 

individu. Pemberdayaan struktur-personal berarti 

membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap struktur 

sosial-politik yang timpang serta kapasitas individu untuk 

menganalisis lingkungan kehidupan yang memengaruhi 
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dirinya. Pemberdayaan psikologis-masyarakat berarti 

menumbuhkan rasa memiliki, gotong royong, mutual trust, 
kemitraan, kebersamaan, solidaritas sosial dan visi kolektif 

masyarakat. Sedangkan pemberdayaan struktural-masyarakat 

berarti mengorganisir masyarakat untuk tindakan kolektif serta 

penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan 

pemerintahan. Pemberdayaan tidak bisa hanya diletakkan pada 

kemampuan dan mental diri individu, tetapi harus diletakkan 

pada konteks relasi kekuasaan yang lebih besar, di mana setiap 

individu berada di dalamnya. Mengikuti pendapat Margot 

Breton (1994), realitas obyektif pemberdayaan merujuk pada 

kondisi struktural yang memengaruhi alokasi kekuasaan dan 

pembagian akses sumber daya di dalam masyarakat. Dia juga 

mengatakan bahwa realitas subyektif perubahan pada level 

individu (persepsi, kesadaran dan pencerahan), memang 

penting, tetapi sangat berbeda dengan hasil-hasil obyektif 

pemberdayaan: perubahan kondisi sosial.  

1. pemerintahan dan negara pada intinya hendak 

membawa negara lebih dekat ke masyarakat desa, 

dengan bingkai desentralisasi (otonomi) desa, 

demokratisasi desa, good governance desa dan capacity 
building pemerintahan desa. negara dan pembangunan 

berbicara tentang peran negara dalam pembangunan 

dan pelayanan publik. Fokusnya adalah perubahan 

haluan pembangunan daritop down menuju bottom up, 

membuat pelayanan publik lebih berkualitas dan 

semakin dekat dengan masyarakat, serta 

penanggulangan kemiskinan. 

 

Memahami konsep pemberdayaan masyarakat, secara umum 

dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau 

masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, 

perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. 
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Dari definisi di atas, tampak ada tiga tujuan utama dalam 

pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan 

masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri 

masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan 

tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, 

kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola 

kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai 

dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. 

Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang 

merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Pengorganisasian masyarakat dapat 

dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur 

dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan. Di 

sini masyarakat dapat membentuk panitia kerja, melakukan pembagian 

tugas, saling mengawasi, merencanakan kegiatan, dan lain-lain. 

Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu 

kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan 

mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan 

ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka 

rendah. 

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui: pertama, 

pengembangan masyarakat, dan yang kedua pengorganisasian 

masyarakat. Apa yang dikembangkan dari masyarakat yaitu potensi 

atau kemampuannya dan sikap hidupnya. Kemampuan masyarakat 

dapat meliputi antara lain kemampuan untuk bertani, berternak, 

melakukan wirausaha, atau keterampilan-keterampilan membuat 

home industry; dan masih banyak lagi kemampuan dan keterampilan 

masyarakat yang dapat dikembangkan. 

Dalam rangka mengembangkan kemampuan dan keterampilan 

masyarakat, dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan 

mengadakan pelatihan atau mengikutkan masyarakat pada pelatihan-

pelatihan pengembangan kemampuan dan keterampilan yang 

dibutuhkan, dapat juga dengan mengajak masyarakat mengunjungi 
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kegiatan di tempat lain dengan maksud supaya masyarakat dapat 

melihat sekaligus belajar, kegiatan ini sering disebut dengan istilah 

studi banding. Dapat juga dengan menyediakan buku-buku bacaan 

yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan atau permintaan masyarakat. 

Masih banyak bentuk lainnya yang bisa diupayakan. Sikap hidup yang 

perlu diubah tentunya sikap hidup yang merugikan atau menghambat 

peningkatan kesejahteraan hidup. Mengubah sikap bukan pekerjaan 

mudah. Mengapa, karena masyarakat sudah bertahun-tahun bahkan 

puluhan tahun sudah melakukan hal tersebut, untuk itu memerlukan 

waktu yang cukup lama untuk melakukan perubahan sikap. Caranya 

adalah dengan memberikan penyadaran bahwa apa yang mereka 

lakukan selama ini merugikan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan 

memberikan banyak informasi dengan menggunakan berbagai media, 

seperti buku-buku bacaan, mengajak untuk melihat tempat lain, 

memutar film penerangan, dan masih banyak cara lain. Pada 

pengorganisasian masyarakat, kuncinya adalah menempatkan 

masyarakat sebagai pelakunya. Untuk itu masyarakat perlu diajak 

mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan 

dan pelestarian. Pelibatan masyarakat sejak awal kegiatan 

memungkinkan masyarakat memiliki kesempatan belajar lebih banyak. 

Misalnya pada awal-awal kegiatan mungkin pendamping sebagai 

pendamping akan lebih banyak memberikan informasi atau penjelasan 

bahkan memberikan contoh langsung. pada tahap ini masyarakat lebih 

banyak belajar namun pada tahap-tahap berikutnya pendamping harus 

mulai memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencoba 

melakukan sendiri hingga mampu atau bisa. Jika hal ini terjadi maka di 

kemudian hari pada saat pendamping meninggalkan masyarakat 

tersebut, masyarakat sudah mampu untuk melakukannya sendiri atau 

mandiri. 

Prinsip dasar pemberdayaan untuk mewujudkan masyarakat yang 

berdaya atau mandiri. 

Konteks pemberdayaan masyarakat  harus berperan untuk 

mewujudkan konsep masyarakat belajar atau concept of societal 
learning dan caranya adalah dengan mempertemukan top down 

http://teoripemberdayaan.blogspot.co.id/2012/04/konteks-pemberdayaan-masyarakat.html
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approach dengan bottom-up approach yang pada dasarnya adalah 

“kontradiktif“. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan 

struktur yang harus muncul dari masyarakat, dilakukan oleh 

masyarakat, dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Proses perubahan tersebut berlangsung secara alamiah dengan asumsi 

bahwa setiap anggota masyarakat sebagai pelaku-pelaku sosial yang 

ikut dalam proses perubahan tersebut. 

Pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapat diterjemahkan 

sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk 

mencari nafkah. Pemberdayaan dalam konsep (wacana) politik 

menurut Dahl (1963:50) merupakan sebuah kekuatan yang 

menyangkut suatu kemampuan seseorang (pihak pertama) untuk 

memengaruhi orang lain (pihak kedua) yang sebenarnya tidak 

diinginkan oleh pihak kedua. 

Pemberdayaan memerlukan keterlibatan masyarakat secara 

aktif. Dalam konteks pemberdayaan, masyarakat harus diberdayakan 

untuk merumuskannya sendiri melalui sebuah proses pembangunan 

konsensus di antara berbagai individu dan kelompok sosial yang 

memiliki kepentingan dan menanggung resiko langsung (stakeholders) 

akibat adanya proses atau intervensi pembangunan, baik pembangunan 

ekonomi, sosial maupun lingkungan fisik, yang umumnya berisikan 

arah, tujuan, cara dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan. 

Saran program yang mengarah pada penduduk miskin dan perempuan 

yang kebanyakan menganggur menyebabkan mereka sadar, yakin dan 

percaya diri untuk dapat berusaha. Dengan begitu, maka mereka akan 

berusaha menampilkan apa yang dapat diperbuat dan diusahakan dan 

nantinya dapat dikerjakan bersama. Berawal dari hal sederhana seperti 

itu, maka semangat masyarakat dalam membangun (walaupun dengan 

cara dan pemahaman mereka sendiri-sendiri) akan terus berlanjut dan 

berdayanya masyarakat dalam artian mandiri dalam membangun tanpa 

bergantung terhadap pemerintah akan tercapai. Kondisi yang seperti 

itu dalam masyarakat akan membuat masyarakat merasa nyaman, 

tenteram sehingga iklim berusaha (peningkatan pendapatan keluarga) 
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akan terjaga dan semangat membangun terus terpelihara dalam 

masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari peran serta kelompok-

kelompok masyarakat yang harus dan terus didampingi oleh tenaga 

pendamping program yang dijalankan. 

Pemberdayaan yang akan dilakukan memerlukan langkah-

langkah yang riil dalam penanganannya. Langkah-langkah yang 

diambil dalam mewujudkan tujuan adalah melalui: 

membentuk iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang. Ada 

dua hal yang mendasar dalam membentuk iklim bagi masyarakat 

adalah dengan; menyadarkan masyarakat dan memberikan 

dorongan/motivasi untuk berkembang. Proses menyadarkan 

masyarakat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk mengenal 

wilayahnya melalui survey dan analisis. Proses ini disebut dengan 

participatory survey dan participatory analysis. 

Memotivasi masyarakat dilakukan dengan mengajak 

masyarakat untuk menggambarkan dan merencanakan wilayah, yang 

disebut dengan participatorydesign and planning. Pendekatan yang 

dilakukan terhadap masyarakat secara psikologis akan memberikan 

rasa keberpihakan kepada masyarakat. 

Memperkuat potensi yang ada. Memperkuat (empowerment) 

dilakukan dengan mengorganisasi masyarakat dalam kelompok-

kelompok/komunitas pembangun, yang selanjutnya dikembangkan 

dengan memberikan masukan-masukan/input serta membuka berbagai 

peluang-peluang berkembang sehingga masyarakat semakin berdaya. 

Secara aplikatif empowerment terhadap kelompok masyarakat bawah 

dan menengah dilakukan melalui 2 (dua) hal yaitu:  

1. Penguatan akses/accesibilty empowerment. Pada pemberdayaan 

kelompok masyarakat empowerment dilakukan melalui 

menciptakan akses dari kelompok informal kepada kelompok 

formal, kelompok yang diberdayakan dengan kelompok 

pemberdaya. Kebutuhan akan akses ini sangat menentukan share 

dan partisipasi antar-stakeholders dalam proses pemberdayaan. 
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2. Penguatan teknis/technical empowerment. Technical 
empowerment dilakukan sebagai bagian dari kegiatan advocacy 

sehingga dapat diwujudkan peningkatan kapasitas dari kelompok 

yang diberdayakan. Keterlibatan secara aktif dari masing-masing 

stakeholders diwujudkan dalam bentuk share nyata seperti 

program, pendanaan, dan kebijaksanaan (policy). 

Ulasan tentang konsep pemberdayaan lebih rincinya sbb : 

Konsep pemberdayaan merupakan hasil kerja dari proses 

interaktif baik di tingkat ideologis maupun praksis. Di tingkat 

ideologis, konsep pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara 

konsep top down dan bottom up antara growth strategy dan people 
centered strategy. Sedangkan di tingkat praksis, interaktif akan terjadi 

lewat pertarungan antar-otonomi. Konsep pemberdayaan sekaligus 

mengandung konteks pemihakan kepada lapisan masyarakat yang 

berada di bawah garis kemiskinan. 

Konsep pemberdayaan sebagai suatu konsep alternatif 

pembangunan, yang pada intinya memberikan tekanan otonomi 

pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang 

berlandas pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), 

demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. 

Sebagai titik fokusnya adalah lokalitas, sebab “civil society” akan 

merasa siap diberdayakan lewat isue-isue lokal, namun Friedmann 

(1992) juga mengingatkan bahwa adalah sangat tidak realistis apabila 

kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur di luar “civil 
society” diabaikan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat tidak 

hanya sebatas ekonomi saja namun juga secara politis, sehingga pada 

akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar. 

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagian besar 

diakibatkan oleh kesenjangan terhadap akses modal, prasarana, 

informasi pengetahuan, teknologi keterampilan, ditambah oleh 

kemampuan sumber daya manusia, serta kegiatan ekonomi lokal yang 

tidak kompetitif menunjang pendapatan masyarakat, serta masalah 

akumulasi modal. Selain itu kelembagaan pembangunan yang ada pada 
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masyarakat lokal secara umum belum dioptimalkan untuk 

menyalurkan dan mengakomodasikan kepentingan, kebutuhan dan 

pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitas yang 

mampu memberi nilai tambah usaha. Sementara melihat kelembagaan 

aparat pemerintah di tingkat lokal terlalu terbebani pelaksanaan 

program dari pemerintahan di tingkat atasnya, sehingga tidak dapat 

memfokuskan pada pelayanan pengembangan peran serta masyarakat 

dalam proses perwujudan masyarakat maju dan mandiri. 

Menurut  Kartasasmita (1996) yang mengacu pada pendapat 

Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep 

pembangunan ekonomi yang menerangkan nilai-nilai sosial. Konsep 

ini mencerminkan paradigma basis pembangunan yang bersifat people 
centered, participatory, empowering dan sustainable. 

Dari definisi di atas, pemberdayaan masyarakat dimengerti 

sebagai konsep yang lebih luas daripada hanya sekedar pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia. Pemberdayaan masyarakat lebih diartikan 

sebagai upaya menjadikan manusia sebagai sumber, pelaku dan yang 

menikmati hasil pembangunan. Dengan kata lain pembangunan dari, 

oleh dan untuk masyarakat Indonesia. 

Secara konkrit, pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui 

pembangunan ekonomi rakyat. Sementara itu, pembangunan ekonomi 

rakyat harus diawali dengan usaha pengentasan penduduk dari 

kemiskinan. Kemudian Sumodiningrat, mengatakan bahwa upaya 

pemberdayaan masyarakat sebagaimana tersebut di atas paling tidak 

harus mencakup lima hal pokok yaitu bantuan dana sebagai modal 

usaha, pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan 

kegiatan, penyediaan sarana, pelatihan bagi aparat dan masyarakat dan 

penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat seperti bantuan 

yang diberikan kepada masyarakat yang suatu saat harus digantikan 

dengan tabungan yang dihimpun dari surplus usaha. 
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Penelitian-Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terkait pengembangan industri kecil 

pengolahan khususnya industri skala mikro atau industri rumah tangga 

terbatas dilakukan oleh peneliti lainnya. Penelitian yang ada terkait 

pengembangan industri kecil yang sudah sesuai dengan skala industri 

tersebut seperti yang dikemukakan oleh Sahat M. Pasaribu, bahwa 

pemerintah Thailand melaksanakan program OTOP (One Tambon One 
Product) adalah sebuah upaya pembangunan usaha kecil di pedesaan 

yang mengedepankan partisipasi masyarakat dan merupakan salah satu 

program pembangunan pedesaan yang didorong oleh pemerintah 

setempat bekerjasama dengan pihak swasta untuk mengangkat 

komoditas bernilai ekonomi tinggi. Komoditas pilihan ini merupakan 

komoditas spesifik lokasi yang dihasilkan secara turun-temurun dan 

yang kualitasnya ditingkatkan untuk mampu bersaing dengan 

komoditas sejenis di pasar dunia. 

Penerapan kebijakan koordinasi tiga-jalur telah berhasil 

menguasai pasar domestik dan menembus pasar internasional. Upaya 

pemerintah Thailand untuk menyediakan database pedesaan yang 

andal menjadi dasar untuk memulai pembangunan dan mengundang 

investasi masuk ke pedesaan.  

Kata kunci  dalam program ini adalah: koordinasi tiga-jalur, 
pembangunan database, pengembangan UKM, perencanaan 
pembangunan pedesaan.Penelitilainnya hanya meneliti terkait industri 

kecil menengah (IKM) dan belum melakukan penelitian terhadap 

pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. 
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Road Map Penelitian 
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