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Bab Lima 

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI 

KECIL PENGOLAHAN 

 

 

Pengembangan industri kecil pengolahan didasarkan pada 

payung hukum yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan 

di tingkat lebih rendah dan berbagai kebijakan seperti bupati/walikota. 

Kebijakan pengembangan industri pengolahan khususnya mengacu 

pada program Kementrian Perindustrian. 

Pola pembinaan sektor industri didasarkan pada klasifikasi 

industri dan golongan yaitu Industri Mikro (Industri Rumah Tangga), 

Industri Kecil, Industri Sedang/Besar. Program yang dilaksanakan pada 

tingkat pemerintah pusat sebagian dilimpahkan ke pemerintah daerah 

untuk melaksanakan baik pada tingkat pemerintah provinsi maupun 

pemerintah kabupaten/kota. 

Pemerintah pusat membuat road map pengembangan industri  

untuk seluruh wilayah Republik Indonesia  dan berbagai program 

pembinaan yang bersifat makro, sementara pemerintah daerah 

melaksanakan program yang bersifat mikro, dan sangat teknis.Program 

pemerintah pusat dibuat dalam berbagai model pengembangan seperti 

Kelompok Usaha Bersama (KUB), Koperasi, Bapak Angkat Mitra 

Usaha, Sentra, Rantai Nilai, Cluster, One Vilage One Product (OVOP), 

Grameen Bank, Comunity Business Development (CBD), Modal 

Ventura, Subcontrakting, Inkubator. 

Sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomer 32 

Tahun  2004 dan proses pemilihan kepala daerah sesuai Undang-

Undang Nomer 38 Tahun 2004 berdampak pada seluruh aspek 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
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Berawal dari proses pemilihan kepala wilayah yang sarat 

dengan muatan politis dan menggunakan berbagai cara untuk 

mencapai tujuan, berdampak pada penyelenggaraan pemerintah yang 

berubah dari public service yang bertujuan mensejahterakan 

masyarakat  dengan orientasi sosial  menjadi privite service dengan 

tujuan kesejahteraan pribadi dan kelompok serta orientasi bisnis. 

Kebijakan pengembangan industri pengolahan juga menjadi 

salah satu sarana untuk pencapaian tujuan politis selain untuk 

pengembangan industri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Model pembinaan tingkat pusat diadopsi pada tingkat provinsi 

dan tingkat kabupaten/kota dengan tujuan yang juga sama hanya 

berbeda label sebagaimana uraian berikut.  

 

Model Pembinaan Tingkat Nasional  

Pemerintah pusat melakukan kegiatan pemberdayaan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk di dalamnya 

melakukan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan usaha ekonomis 

produktif masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat yang 

melakukan kegiatan industri dalam skala kecil yaitu industri kecil 

pengolahan.  

Pembinaan industri tingkat nasional meliputi semua aspek, 

antara lain: pelatihan manajemen usaha, pelatihan peningkatan 

keterampilan dalam pengolahan bahan baku/bahan mentah/ magang, 

pelatihan pengepakan dan kemasan yang baik; Memberi stimulan 

dalam bentuk bantuan mesin peralatan yang bertujuan meningkatkan 

kapasitas produksi dan diversifikasi produk; Bantuan modal usaha 

dalam usaha skala  mikro yang lebih diutamakan untuk mendorong 

serta mempertahankan usaha yang baru mulai; Serta mengikutsertakan 

usaha kecil pada berbagai kegiatan yang bertujuan untuk 

mempromosikan produknya dan mendapatkan mitra usaha serta 

jaringan usaha yang saling membutuhkan untuk pengembangan usaha 

bersama dan saling menguntungkan.  
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Program pembinaan yang dilakukan pemerintah pusat  melalui 

instansi teknis yang terkait, seperti Kementrian Perindustrian, Kemen-

trian Perdagangan, dan kementrian lainnya terkait komoditi yang 

menjadi bahan baku industri yaitu: Kementrian Pertanian, Kementrian 

Perikanan dan Kelautan, Kementrian Pertambangan dan Energi, Badan 

Penanaman Modal dan Investasi serta lembaga lainnya, seperti 

Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian  Daerah Tertinggal dll.  

PNPM Mandiri  

Pemerintah pusat menetapkan program pemberdayaan 

masyarakat sampai ke tingkat desa yang disebut Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program ini melalui 

Kementrian Dalam Negeri dengan memberikan kewenangan kepada 

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyerap dana 

tersebut dengan melaksanakan kegiatan penyediaan sarana, prasarana 

umum seperti pembuatan jalan desa, jembatan, sarana  air bersih pada 

tingkat desa/kelurahan dan fasilitas umum lainnya seperti aula 

pertemuan di desa/ kelurahan dll.   

Program PNPM Mandiri jarang yang menyentuh usaha 

ekonomis produktif  terutama sektor industri pengolahan.  

Alokasi Dana Desa 

Pemerintah Pusat juga memberikan perhatian terhadap 

masyarakat melalui Alokasi Dana Desa sebesar Rp 280.000.000 s/d 

Rp300.000.000,- /desa bagi 3.104  desa (Timor Express, 3 Agustus 2017) 

yang diutamakan bagi pembangunan atau perbaikan infrastuktur di 

desa meliputi pekerjaan fisik jalan, jembatan dan sarana prasarana 

lainnya . 

Program ini dimulai tahun 2015 untuk 2.900 desa di NTT 

dengan total Rp 812.000.000.000,- tahun 2016 untuk 2.995 desa dengan 

jumlah dana Rp 1.800.000.000.000 dan tahun 2017 sebesar 

Rp2.300.000.000.000,- untuk 3.104 desa. Peningkatan juga terjadi 

karena ada pemekaran desa, dan perubahan dari kelurahan ke desa. 
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Alokasi dana desa ini menambah sumber pembiayaan untuk  

penyediaan sarana dan prasarana pendukung berbagai kegiatan 

pemberdayaan masyarakat, namun masih perlu dikaji lagi karena baru 

berjalan 2 tahun lebih sejak tahun 2015. 

 

Model Pembinaan Tingkat Provinsi  

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, sesuai 

fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, 

sehingga beberapa program melalui dinas terkait (Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas 

Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertambangan dan 

Energi, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Investasi Daerah,   

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan  dan Badan Pemberdayaan 

dan Pembangunan Masyarakat Desa) dengan model pembinaan dari 

hulu sampai hilir, suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan 

hasil maksimal, namun outputnya belum optimal karena prosentase 

terbesar masih pada hulu dan berbagai kelemahan dalam pembinaan 

membuat sektor hilir tidak optimal. 

Desa Mandiri Anggur Merah 

Program pemerintah provinsi yang dibiayai oleh APBD daerah 

adalah Desa Mandiri Anggur Merah. Pemerintah Provinsi NTT 

menetapkan  program  Desa Mandiri Anggur Merah  untuk 

meningkatkan ekonomi masyarakat atau di singkat DEMAM. Sebagai 

salah satu program pemberdayaan masyarakat yang didasarkan atas 

kondisi masyarakat pada setiap kabupaten/kota. Khusus untuk Kota 

Kupang dengan jumlah penduduk miskin sebesar 23,96 % dari 61,052  

KK masih di bawah kabupaten lainnya yaitu, Kabupaten Kupang 

sebesar 69,33 % dari 84,655 KK, Kabupaten TTS sebesar 60,03% dari 

102.391 KK, Kabupaten TTU 51,12% dari 54.092 KK  dengan 

memberikan dana sebesar Rp 250.000.000,-/desa/kecamatan untuk 

kegiataan pemberdayaan masyarakat didampingi pendamping yang 

bertugas memfasilitasi berbagai aspek dalam pengelolaan dana tersebut. 

Kriteria penetapan desa adalah yang memiliki jumlah KK miskin 
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terbanyak dalam satu kecamatan. Secara umum terlihat bahwa 

program ini baik namun hasil evaluasi menegaskan bahwa tujuan dari 

program ini belum tercapai. 

 

Model Pembinaan Tingkat Kota  

Pemerintah Kota Kupang 

PemerintahKota Kupang bertekad membangun daerahnya 

dan menetapkan visi dan misi Kota Kupang tahun 2007 – 2012 sbb : 

Visi : “Terwujudnya masyarakat Kota Kupang yang cerdas, beradab, 
berbudaya, sejahtera dan berdaya saing “,dan  misinya : 

1. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembenahan manajemen 

dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, 

pengembangan olahraga, penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta memperluas jaringan kerja sama pendidikan baik di 

tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. 

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memantapkan 

sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas dan penyiapan sarana 

dan prasarana kesehatan yang memadai. 

3. Meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu 

dan sinergi di antara para pelaku ekonomi yang berbasis pada 

perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri kecil dan 

menengah, bertujuan ekspor, mendorong kemudahan berinvestasi, 

penguatan dan perluasan jaringan kerja sama ekonomi lokal, 

regional, nasional dan internasional. 

4. Mewujudkan sistem pelayanan dan perlindungan sosial melalui 

penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis, yatim piatu, korban bencana, 

perlindungan anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan, 

kesetaraan gender dan peningkatan peran pemuda. 

5.  Meningkatkan supremasi hukum dan mewujudkan masyarakat yang 
berperspektif HAM melalui peningkatan fungsi lembaga penegak 
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hukum secara profesional dengan mengembangkan partisipasi 

masyarakat secara aktif. 

6. Mewujudkan ketertiban dan keamanan yag kondusif yg 

memungkinkan terciptanya suasana kehidupan yang harmonis 

meliputi aspek politik dan hubungan komunikasi serta informasi 

yang bertanggungjawab melalui partisipasi masyarakat secara luas. 

7. Meningatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan ruang kota bagi 

terwujudnya struktur dan pola tata ruang yang serasi, seimbang dan 

lestari yang didukung oleh  pengembangan infrastruktur yang 

memadai serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungn hidup 

secara berkelanjutan. 

8. Meningkatkan kinerja pelaksanaan otonomi daerah menuju tata 
kelola kepemerintahan yang baik melalui peningatan kualitas 

pelayanan publik, kemandirian keuangan daerah, pengembangan 

profesionalisme aparatur serta didukung oleh infrastruktur yang 

berbasis pada teknologi informasi. 

Penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kota Kupang 

melaksanakan berbagai program  pembinaan yang sama dilakukan 

pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah provinsi 

di daerah yang memiliki wilayah dan masyarakat melaksanakan 

pembinaan berdasarkan sumber dana pemerintah Kota Kupang dan 

pola yang sama oleh instansi terkait tugas, pokok dan fungsi masing-

masing instansi teknis. 

Ada beberapa kendala yang ditemui langsung di lapangan oleh 

para pembina yang membuat tidak mix antara pembina dan pemimpin 

wilayah yang beranjak dari sudut pandang masing-masing. Pola pikir 

yang berubah membuat program pembinaan, pelayanan diatur untuk 

tujuan tersebut, dan berakibat terjadinya kemiskinan struktural  yang 

secara sistematis berlangsung terus-menerus, contohnya: program 

pemerintah yang memberi bantuan beras kepada masyarakat miskin 

yaitu Raskin, membuat masyarakat berkurang daya juangnya dalam 

meningkatkan kesejahteraan hidupnya karena setiap bulan 

tercukupkan kebutuhan pokoknya.  
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Kebijakan pemerintah yang menempatkan staf tidak sesuai 

dengan kompetensi yang dimiliki baik itu pendidikan, pengalaman, 

serta keterampilan mengakibatkan pembinaan yang dilakukan 

pemerintah dari sektor ini menjadi kurang maksimal, misalnya: staf 

yang tepat ditempatkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Kupang tidak melampaui 30 % dari total jumlah pegawai. 

Kebijakan anggaran tidak dimaknai sebagai “menjawab 

kebutuhan” tetapi “menjawab kepentingan” semakin mempertegas 

bahwa pemerintah hanya memikirkan pribadi dan kelompok dan 

bukan masyarakat umum serta program yang berdurasi masa jabatan.  

 

Contoh Kasus 5.1 Dinamika Pembinaan IK Pengolahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat  di Kota Kupang 

Wawancara penulis dengan Bapak Victor Umbu Manna, SE Kepala 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang semakin 
memperjelas bagaimana pemerintah membina sektor industri dan 
perdagangan dimulai dari kegiatan pelatihan bagi masyarakat untuk 
melakukan kegiatan industri  belum memberikan hasil yang maksimal 
karena belum sesuai dengan kebutuhan industri kecil tersebut, sarana 
usaha yang diberikan juga belum tepat sasaran, baik personal yang 
menerima, maupun jenis mesin peralatan yang diberikan. 

Kemiskinan masyarakat tidak saja dibuat, tetapi juga kemiskinan alami 
di mana ada pengaruh budaya yang secara tidak langsung memiskinkan 
masyarakat sebab orientasi ke masa depan belum ada.  Budaya yang 
terikat dengan tempat tinggal,  dan  berbagai seremonial adat yang 
wajib diikuti oleh anggota keluarga di manapun mereka berada, 
sehingga keterikatan itu membuat sulit untuk menerima sesuatu yang 
baru, karena akan menimbulkan rasa bersalah terhadap keluarga dan 
masyarakat adat. 

Pengaruh iklim dan topografi turut membentuk karakter masyarakat 
yang lebih menyukai berusaha di bidang pengolahan hasil pertanian 
dan peternakan, untuk itu sebaiknya pemerintah melakukan intervensi 
program yang didahului kajian “Mata pencaharian alternatif bagi 
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petani/peternak” dengan intervensi dari hulu sampai ke hilir dengan 
demikian juga menyediakan “ lapangan kerja prioritas”. 

Membangun Kota Kupang sebaiknya dalam kerangka 3 batu tungku, 
yaitu bidang ekonomi terkait dengan pendidikan dan kesehatan dalam 
satu gerak langkah pembangunan (Piet A Tallo, SH)  dengan demikian 
diharapkan sektor industri pengolahan di Kota Kupang akan 
berkembang. 

Secara teknis pemerintah Kota Kupang telah melakukan pembinaan 
terhadap industri pengolahan di Kota Kupang. Hal ini sesuai 
wawancara penulis dengan Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Kota Kupang, Bapak Kasmir Tonny,SH. 

Untuk mendukung pengembangan sektor industri pengolahan 
beberapa instansi terkait juga melakukan pembinaan, seperti  
penjelasan dari Ibu Ida Potokatoe, Kepala Bidang UKM pada Dinas 
Koperasi dan UKM Kota Kupang, bahwa pemerintah memberikan 
dukungan pengembangan usaha terhadap usaha kecil menengah 
termasuk di dalamnya industri pengolahan dalam semua aspek terkait 
usaha tersebut, yaitu penguatan modal usaha, bantuan mesin peralatan, 
bahan baku dan bahan penolong, kemasan  dan mendukung dalam 
kegiatan promosi seperti mengikutsertakan pengusaha kecil menengah 
dalam event pameran baik dalam daerah maupun luar daerah. 

Untuk meningkatkan kemampuan  mengelola usaha terutama dalam 
aspek manajemen dilakukan pelatihan kewirausahaan dan untuk 
meningkatkan keterampilan dilakukan pelatihan teknis dan magang ke 
sentra produksi di daerah yang lebih maju. Masalah  umum yang 
dihadapi oleh pengusaha kecil menengah di Kota Kupang adalah 
kemasan produk yang belum memenuhi standar, sehingga menjadi 
kendala untuk memperluas pemasaran produk. 

Penulis juga mewawancarai Ibu Fenny Ndapamerang S.Pt.  dari Dinas 
Pertanian dan Peternakan Kota Kupang untuk melakukan pengecekan 
program pemerintah Kota Kupang yang dijalankan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah dari hulu sampai hilir. 
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Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) 

Pemerintah Kota Kupang memberi perhatian kepada pengembangan 
UKM terutama pada sektor hilir seperti pertanian, peternakan, tempat 
usaha (kios), tenun ikat, ternak ayam/ babi /sapi, juga tanaman 
holtikultura, jasa bengkel dll. dengan memberi dana pemberdayaan 
masyarakat yang disebut dana PEM: “Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat”. Mekanismenya seperti penjelasan Ibu Imelda P Manafe 
SH, Kabid Penanggulangan Masyarakat Ekonomi Lemah pada kantor 
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahwa dana disalurkan melalui 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di masing-masing 
kelurahan. 

Kelemahannya, dana ini dikelola oleh lembaga yang berorientasi sosial 
sementara tujuannya untuk pengembangan usaha yang mendatangkan 
keuntungan berorientasi ekonomi sehingga mekanisme pengembalian 
dana karena sistem bergulir ke kelompok masyarakat lainnya tertunda 
karena adanya tunggakkan oleh kelompok lain dalam prosentase yang 
cukup besar. 

Menurut Ibu Imelda, pengembangan usaha penerima dana PEM belum 
maksimal karena kurangnya pendampingan dari instansi teknis secara 
berkesinambungan, sementara bahan baku umumnya didapat dari 
wilayah Kabupaten Kupang. Masalah utama dalam pengembangan 
usaha adalah belum dikemasnya hasil produk dengan kemasan yang 
baik dan standar. 

 

Kebijakan pengembangan industri pengolahan juga menjadi 

salah satu sarana untuk pencapaian tujuan politis selain untuk 

pengembangan industri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Begitu juga model pembinaan tingkat pusat diadopsi pada 

tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota dengan tujuan yang juga 

sama, yang  berbeda hanya label sebagaimana uraian berikut.  

 

 



Pengembangan Industri Kecil untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 

164 

Model Pembinaan Tingkat Kabupaten  

Pemerintah Kabupaten Kupang 

Pemerintah Kabupaten Kupang menetapkan visi dan misi 

sebagai tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut: 

Visi Pemerintah Kabupaten Kupang adalah “Terwujudnya 

Pemerintahan yang bersih dan akuntabel dalam rangka mencapai 

masyarakat mandiri yang mampu meningkatkan kesejahteraannya, dan 

memiliki daya saing memasuki Milenium Ketiga.” 

Untuk mewujudkan masyarakat mandiri, isu sentralnya adalah 

pemberdayaan masyarakat, dan untuk memberdayakan mereka, maka 

filosofi yang dianut adalah: “memulai dari apa yang ada dan apa yang  

dimiliki oleh masyarakat“ Mengacu dari filosofi tersebut, maka 

Pemerintah Kabupaten Kupang  bertekat untuk memberikan prioritas 

dan memperkuat pembangunan di sektor (pertanian) yang terdiri dari 

pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan 

kehutanan sebagai basis ekonomi. 

Dasar atas strategi dalam menetapkan sektor pertanian sebagai 

sektor prioritas adalah sebagai berikut: 

� Sektor ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap 

pertumbuhan PDRB, maupun percepatan pertumbuhan ekonomi 

serta peningkatan income per kapita � 

� Sebagian besar masyarakat di daerah ini mempunyai mata pencarian 

atau bekerja di sektor ini, baik sebagai petani, nelayan dan peternak. 

� Sektor ini mempunyai peluang sangat besar sebagai motor 

penggerak bertumbuhnya sektor ekonomi lainnya seperti sektor 

industri, perdagangan dan lain-lain, yang diharapkan dapat 

menberikan kontribusi pada sumber penerimaan daerah dalam 

rangka memperkuat otonomi daerah. 

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi pemerintah daerah 

Kabupaten Kupang adalah : 

1.  Meningkatkan profesionalisme birokrasi 
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2.  Memaksimalkan sistem pengawasan. 

3.  Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 

4. Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap 

menjaga keseimbangan ekosistem 

5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ilmu  

pengetahuan dan tehnologi 

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka berbagai program 

pembangunan baik jangka pendek maupun jangka menengah 

dilanjutkan dengan berbagai kegiatan untuk kesejahteraan rakyat 

dilakukan pada semua sektor. 

Contoh Kasus 5.2 Dinamika Pembinaan IK Pengolahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat  di Kabupaten Kupang 

Data kontribusi sektor industri pengolahan dan pengamatan peneliti 
dan informasi dari narasumber Yohanis Niuf Eki dan M.F. Thene 
menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan ekonomi rakyat yang 
dapat mengembangkan industri kecil pengolahan hampir tidak ada, 
mayoritas penerima kegiatan pemberdayaan diberikan kepada 
masyarakat yang bukan melakukan kegiatan industri dalam skala kecil 
dari sektor pengolahan, tetapi pada kegiatan perdagangan yaitu 
membeli atau pengadaan ternak besar dan sedang, serta ternak kecil 
dan unggas. 

Masalah pembinaan industri di Kabupaten Kupang terkendala 
infrastuktur, sehingga dibutuhkan sarana mobilitas yang dapat 
menjangkau wilayah produksi sampai ke semua lok/ desa/dusun dan 
dapat memasarkan ke wilayah kota. Pemerintah provinsi dan pusat 
tidak memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten 
Kupang dalam penyediaan sarana infrastuktur seperti jalan dan 
jembatan. Dibandingkan daerah-daerah di Pulau Flores yang lebih 
maju,  daerah Amfoang, Kabupaten Kupang, memiliki kondisi geografis 
topografis yang banyak sungai namun jalan dan jembatan tidak bagus 
bahkan belum ada jembatan yang menghubungkan daerah yang satu 
dengan yang lainnya, sehingga bila musim penghujan datang 
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masyarakat akan terisolir dan berbagai hasil produksi akan tertahan di 
wilayah tersebut. Amfoang sepertinya belum merdeka dibandingkan 
daerah Amarasi, Sulamu, Semau dan Kupang Barat. 

Salah satu kendala dalam memberdayakan masyarakat adalah kondisi 
sosial masyarakat salah satunya adalah budaya Timor, kalau berbicara 
tentang adat bisa memakan waktu yang lama dan berhari- hari, 
sementara kalau melakukan usaha industri tidak lama. Kelebihannya 
kebersamaan dan gotong-royong tinggi, tetapi setiap individu berusaha 
sendiri tidak bisa dilakukan. Menjawab pertanyaan apakah ada 
kegiatan pemberdayaan ekonomi rakyat yang berhasil 
mengembangkan industri kecil pengolahan? Jawabannya, ada! namun 
prosentasenya sangat kecil dan umumnya yang berhasil adalah mereka 
yang tidak mendapatkan pembinaan dari pemerintah tetapi melakukan 
kegiatan usaha secara mandiri, usaha tersebut bertahan dan 
berkembang dengan baik. Sementara umumnya masalah terkait 
rendahnya pengembangan usaha dari anggota masyarakat adalah 
mental manusianya yang dininabobokan dengan potensi sumber daya 
alam yang melimpah (kemampuan SDM relatif rendah) semua serba 
ada sehingga hanya ambil dan makan, tidak mau mengolah lebih 
lanjut. Mengubah masyarakat dari berprofesi sebagai petani ke 
pengusaha industri kecil, masih perlu waktu. 

Menyadari bahwa akumulatif  industri kecil yang berkembang akan 
membawa peningkatan ekonomi rakyat, maka pemerintah terus 
berupaya melakukan pembinaan pada beberapa industri kecil sebagai 
berikut : 

 Inovasi dilakukan dalam proses produksi. Contoh Sentra 
Tenun Ikat Naubina di Oekanutu, di Kec. Takari 
beranggotakan 40 orang membuat diversifikasi produk 
untuk ukuran, motif dll 

 Program pemerintah dari Disperindag, ada potensi serai 
(minyak serai), bambu (meubel dll) dan pisang (aneka 
pangan keripik, tempat tissue dari pelepah pisang). 
Permintaan 60 pemuda dari Amfoang untuk mengikuti 
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pelatihan. 

 90 % masyarakat Kabupaten Kupang  berprofesi sebagai 
petani. Pengolahan pangan di Kupang Tengah (ada Show 
room), genteng, meubel. Wilayah yg lebih maju, Kecamatan 
Kupang Tengah dan Kecamatan Kupang Timur. 

 Kecamatan Amfoang berbasis pertanian dan kehutanan 
(madu dan asam jawa), Kecamatan Amarasi, potensi 
pertanian, juga kerajinan (tenunan). Kecamatan Takari 
potensi pertambangan. Komoditi perkebunan ada di semua 
kecamatan di Kabupaten Kupang. Untuk Kecamatan Sulamu 
(rumput laut), Kecamatan Kupang Barat, di Desa Oeteta 
(pembagian lahan untuk tambak garam akan dibantu mesin 
peralatan) dan  potensi garam dan rumput laut di Tablolong.  

 Pabrik Mangan di Takari (industri skala besar), untuk 
komoditi garam di Oeteta dan rumput laut di Kecamatan 
Kupang Timur, Penfui Timur/ belakang Undana (industri 
skala menengah).  

 Industri skala kecil, batako, meubel sudah berjalan, namun 
SDM masih belum mendukung. Program pemerintah saat 
ini “Tanam Paksa, Paksa Tanam”   

 Komoditi unggulan, asam jawa, madu, batu marmer, rumput 
laut, jagung, garam. 

 Industri besar dengan tenaga kerja sebanyak kurang lebih 
1.500 orang dari Kabupaten Kupang. 

 Untuk ketahanan pangan keluarga, harus ada kerja sama 
antara Dinas Pertanian, Koperasi dan Disperindag serta 
Bapeldalda. Untuk komoditi pangan yg bisa ditanam untuk 
konsumsi  keluarga. 

 Daerah komoditi antara lain : tenun ikat dekat pasar Takari 
(16 Km masuk ke dalam), kerajinan bambu (anyam- 
anyaman) di Amabi Oefeto Timur. Logam di Camplong, 
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Pangan di Oesao, Gerabah di Kupang Tengah. 

 Harapannya, infrastruktur (jalan dan jembatan) diperbaiki 
oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk 
memudahkan dalam pemasaran. 

Evaluasi pemerintah terhadap pengaruh iklim terhadap 
aktivitas sektor industri pengolahan tidak berpengaruh, karena 
sebagian kecil masyarakat tidak terpengaruh iklim dalam melakukan 
kegiatan usahanya.  

Pemerintah saat ini menyadari bahwa sektor industri kecil 
sangat penting untuk memberikan nilai tambah di masyarakat sehingga 
beberapa tahun ini  mengalokasikan anggaran pembinaan sektor 
meningkat dari Rp 4 miliar menjadi Rp 6 miliar dan akhirnya saat ini 
Rp 12 miliar adalah nilai yang cukup besar, semoga hasilnya juga baik, 
setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Alokasi anggaran tersebut 
menandakan bahwa mindset pemerintah sudah berubah tentang peran 
sektor industri dalam pembangunan. Keberadaan organisasi lain di luar 
pemerintah baik lokal maupun internasional perlu diorganisir dengan 
baik sehingga lokasi pembinaan bisa tersebar merata di seluruh wilayah 
Kabupaten Kupang. 

Usulan perbaikan program pembinaan industri kecil  
pengolahan adalah menyelesaikan masalah manajemen, sehingga perlu 
kegiatan diklat manajemen usaha  dalam program Kewirausahaan 
selain pembinaan pada proses produksi dan bantuan sarana prasarana 
dan juga modal usaha. 

Masyarakat sejak dini perlu diberi wawasan untuk 
memanfaatkan semua potensi yang ada pada dirinya dan sekitarnya 
untuk mendatangkan nilai tambah yang positif bagi kesejahteraannya 
dan sebaiknya dimulai dari usia dini di sekolah melalui materi 
pendidikan muatan lokal kewirausahaan, dan praktek berbagai industri  
pengolahan terutama komoditi yang ada di sekitar daerah tersebut. 

Demikian informasi yang penulis terima dari wawancara 
dengan Bapak Yohanis Niuf Eki S.Sos, Kasubdin Industri pada Dinas    
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Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kupang. 

Potensi Kabupaten Kupang yang memiliki banyak komoditi 
namun belum melakukan optimalisasi pemanfaatan bagi 
kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai informasi  dari Sdr. Nahum 
Muskanan, bahwa data pertumbuhan UKM sektor industri 
pengolahan sangat sedikit, padahal potensi komoditi sangat besar dari 
total UKM sebanyak 2.300 unit,hampir tidak ada yang berusaha di  
sektor industri pengolahan  karena program pemerintah juga lebih 
mendorong  sektor  primer dan masyarakat menangkap peluang pasar 
tentang kebutuhan bahan baku untuk kegiatan industri di Kota 
Kupang (terbanyak sektor pertanian). Sedangkan unit usaha baru 
yang bergerak di sektor industri pengolahan saat ini posisinya masih 
kosong. 

Contoh dari kurang berhasilnya industri kecil pengolahan 
adalah program untuk industri pengolahan tomat, pelatihan 
pembuatan emping jagung, keripik nangka.  Program yang berpihak 
pada rakyat sepertinya tidak bermanfaat, hanya menjadi alat politik, 
karena yang penting ada usaha akan diberi bantuan dana  (pola 
pembinaan yang salah). Dana pemberdayaan diarahkan untuk usaha 
pengolahan, dengan dana bergulir, yang penting dana tersedia dan 
ada usaha saja. Tujuannya hanya kepada orang yang buat usaha saja 
sehingga tidak menciptakan penumbuhan industri. Hal ini 
menunjukkan bahwa aspek politis sangat kental dalam melaksanakan 
kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, posisi 
aman dijalani oleh banyak aparat pemerintah. 

Pemerintah diadakan untuk mensejahterakan rakyat untuk itu 
hubungan yang timbal balik dari kondisi masyarakat dan pelayanan 
pemerintah sangat mempengaruhi keberhasilan program pemerintah 
dan untuk itu perlu  dievaluasi pelaksanaan program pemerintah 
untuk perbaikan yang terus-menerus guna menjawab  kebutuhan 
masyarakat.  

Beberapa hal yang perlu diperbaiki pemerintah antara lain: 
dana diberikan kepada orang yg tidak mengembangkan jenis usaha 
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sehingga tidak ada usaha yang berkembang dan hal tersebut tidak 
berdampak pada pengeluaran pemerintah dan angka PDRB 
(penyaluran dana).  Jika pengeluaran pemerintah sebagai salah satu 
alat ukur pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah kalah 
dalam strategi membangun daerahnya. 

Permasalahan lain adalah: tingkat koordinasi yang sangat rendah 
dalam pelaksanaan kegiatan LSM/NGO,  terkait  pembinaan 
kemasyarakatan. NGO/LSM lebih ke Bappeda dan Sunpro 
koordinirnya, tidak ke instansi teknis sehingga bila hasil pembinaan 
dilaporkan maka,  tindak lanjut tidak bisa dilakukan oleh instansi 
teknis.   

Di lain sisi, budaya Timor sangat memengaruhi aktivitas 
masyarakat. Secara etnis, masyarakat dari etnis Timor kurang kreatif, 
dan terpaku pada apa yg ada saja. Selalu menjual apa adanya yang 
penting cepat menghasilkan uang walaupun pendapatannya rendah. 
Pertimbangannya sangat subyektif, sehingga pemerintah sedikit keliru 
karena kurang mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk 
mengolah atau masuk ke sektor industri pengolahan,  seperti industri 
tahu, perlu didukung juga dengan mengembangkan lahan untuk 
menanam kacang kedelai.Budaya Timor juga sangat tergantung  pada 
alam sehingga aktivitas juga berpengaruh, di musim hujan sektor 
primer dilakukan terutama pertanian dan peternakan (memelihara 
ternak besar/ternak kecil). Budaya ini sudah berlangsung lama 
sehingga sulit mengubah tradisi ini. 

Bila melihat data real lapangan maka komoditi yang cocok 
untuk industri pengolahan adalah komoditi pertanian dan perkebunan:  
Mete,Asam jawa, Kemiri dan Melinjo, Peternakan, Garam,  Rumput 
Laut, Industri Menengah dan Kecil,  Pisang, Jagung, Ubi Kayu 
(komoditi yang laku). Komoditi Unggulan Kabupaten Kupang  adalah: 
Ternak, Rumput Laut, Garam, Asam jawa, Kemiri. Industri Garam dan 
Industri Rumput Laut paling tepat untuk industri Besar dan Menengah 
di Kabupaten Kupang. Industri kecil, dari komoditi kelapa (pohon 
industri), pisang sekaligus untuk ketahanan pangan keluarga 
dibandingkan ubi kayu dan kelapa yang harus ada pada daerah 
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tertentu.  

Potensi kewilayahan ada pada Kecamatan Kupang Timur dan 
Kupang Tengah, Amarasi, pertumbuhan UMKM cukup besar, 
Lelogama, Camplong. Kalau Amfoang terkendala sarana dan 
infrastuktur termasuk sarana air bersih, sarana jalan dan jembatan. 

Fungsi koordinasi antara pemerintah dilakukan melalui media 
Rakorbang, namun Rakorbang tidak berfungsi secara tajam, karena 
sudah diprogram, tinggal dijalankan saja, walau sudah ada pola 
pembangunan yang termuat dalam Renstra dll, contohnya pembangunan 
pasar, namun perlu dinamika dalam pembangunan sesuai kondisi dalam 
masyarakat, untuk menyesuaikan dalam pelaksanaan kegiatan di 
masyarakat. 

Aparat pemerintah di Kabupaten Kupang juga memiliki 
kelemahan antara lain: jiwa wirabirokrasi belum ada, lebih 
menghargai pendapat eksternal dari pihak lain („orang besar‟) 
daripada pendapat internal. Di sisi lain SDM masyarakat  dari segi 
wirausaha sangat kurang, sehingga perlu memberi pemahaman 
kepada para sarjana untuk menjadi wirausaha baru melalui pelatihan 
kewirausahaan. 

Kebijakan pemerintah melalui dana pemberdayaan harus 
memberikan perhatian kepada sektor industri pengolahan dengan 
memberikan pelatihan wirausaha dan memberikan pelatihan seperti 
lifeskill. Hal itu dilakukan pada saat mengaplikasikan program 
pemberdayaan melalui team verifikasi, bila tidak dilakukan akan sangat 
terlambat dalam menyelamatkan program pemberdayaan ekonomi 
rakyat yang bernilai miliaran rupiah.  Hal ini sesuai dengan wawancara 
penulis dengan Bapak Nahum Muskanan, SE.Msi, Kabag UKM dari 
Dinas Koperasidan UKM Kabupaten Kupang.  

 

Unggul Mandiri 

Salah satu instansi pemerintah yang menangani program 
pemberdayaan masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat 
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Desa,sesuai hasil wawancara  dengan Yohanes Don Bosko, SE., bahwa 
benar kegiatan pemberdayaan di Kabupaten Kupang, ada PNPM 
Mandiri, Anggur Merah, dan Replikasi Anggur Merah yaitu Unggul 
Mandiri namun belum memberikan hasil yang optimal karena kurang-
nya koordinasi antarinstansi terkait serta belum konsentrasi menangani 
jenis usaha yang dilakukan oleh kelompok penerima bantuan. 

Kelemahan lainnya adalah pelaksanaan program yang berpihak 
kepada rakyat, tetapi tidak/belum membawa perubahan dalam masya-
rakat secara parmanen karena program-program tersebut hanya 
menyiapkan modal tapi konsentrasi belum fokus ke aplikasi dan 
pembinaan lapangan yang belum bagus (Monev yang tidak 
berlangsung).  

Selanjutnya anggaran yang disiapkan untuk pengentasan 
kemiskinan namun belum memberikan kontribusi terhadap 
peningkatan PDRB, karena pemerintah tidak mengantisipasi ketika 
program tersebut berjalan. 

Kabupaten Kupang meliputi 24 kecamatan, 177 desa, dan 48 
desa mendapatkan anggaran dari program Anggur Merah dan Unggul 
Mandiri. Program Unggul Mandiri, Rp 50 juta untuk perumahan dan 
Rp 250 juta untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang prosentase 
terbesarnya pada sektor peternakan.Instansi teknis menangani teknis 
pembinaan seperti pelatihan, pemberian sarana prasana, sementara 
BPMD  memberikan dana. Untuk PNPM Mandiri perencanaan dari 
bawah dan ada alat ukur yang diberikan dengan perankingan dan bisa 
saja lokasi yang sama dengan Anggur Merah dan atau Unggul Mandiri. 
Semua pemberdayaan dilakukan verifikasi oleh team ( 70 % instansi 
teknis) sesuai persyaratan yang sudah ditetapkan, Anggur merah oleh 
team provinsi dan Unggul Mandiri oleh team Kabupaten Kupang. 

Kegiatan Musrenbang kurang efektif ( kegiatan yang bersifat 
teknokrat, dan politis) menambah aspek kurang berhasilnya program 
pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan industri kecil 
pengolahan sementara di sisi lain bahan baku industri pengolahan 
dipasarkan ke Kota Kupang, selain di antarpulaukan ke luar NTT. 
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Pemberdayaan ekonomi lebih ditujukan ke sektor peternakan. 
Pemerintah mendukung dengan mengusahakan sarana perdagangan 
seperti pasar (Tonbaun, Amarasi Barat) dari Kemendagri.   

Untuk sementara kebijakan yang dilakukan saat ini tepat sesuai 
kebutuhan masyarakat, namun yang lebih tepat langsung menyentuh 
ke kebutuhan  masyarakat, lebih tepat mendorong pengolahan pasca 
panen. Penerimaan masyarakat terhadap kegiatan pemerintah terkait 
sektor industri belum optimal. Pelaksanaan program sektor industri 
pengolahan di kab/kota masih rendah. Masyarakat di Kabupaten 
Kupang yang berdiam dekat kota cenderung memikirkan soal usaha 
pada sektor industri pengolahan. Untuk di pedalaman belum ada, 
masih seputar hulu (pertanian dan perkebunan juga kehutanan). 
Kegiatan pembinaan yang tepat bagi masyarakat yang melakukan 
industri pengolahan adalah melakukan pendampingan sampai 
masyarakat mandiri. 

Industri pengolahan yang mungkin didirikan di Kabupaten 
Kupang adalah yang berbasis peternakan, garam dan rumput laut (yang 
akhir-akhir ini menurun kapasitasnya, mungkin terkendala pada 
jamur/penyakit dll). Untuk ketahanan pangan keluarga lebih cocok 
yang berbasis perkebunan dan pertanian dan juga peternakan. 
Kelemahannya adalah pemerintah tidak menyiapkan program pasca 
panen, dan berani menerima resiko dengan membeli seluruh komoditi 
yang dihasilkan dan belum adanya spesialisasi serta pasar yang masih 
bersifat tradisionil. Pasca bantuan dilepas begitu saja, sehingga 
menguntungkan pihak ketiga/pengusaha, sedangkan masyarakat tetap 
pada posisi semula. Umumnya ternak dipakai sebagai tabungan untuk 
biaya pendidikan, dan urusan keluarga lainnya, sehingga diusulkan 
sebaiknya ada unit penerima yang terdiri dari kolaborasi pemerintah 
dan pengusaha. Untuk ketahanan pangan keluarga lebih cocok yang 
berbasis perkebunan, pertanian dan  peternakan. 

Kelemahan di pemerintah sangat besar karena kepentingan 
politik, di mana 2 tahun pertama untuk start, 1 tahun untuk aplikasi, 2 
tahun berikut untuk persiapan Pemilukada berikutnya (masa jabatan 
ke 2) sehingga ketidakberhasilan program pemberdayaan ekonomi 
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rakyat prosentase terbesar justru dilakukan oleh pemerintah sendiri 
sehingga fenomena kemiskinan relatif alat ukurnya di NTT, malah 
bertambah program penerima kemiskinan. 

Hal menarik yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan 
Yohanes Don Bosco, SE Kasubag UKM dari BPMPD Kabupaten 
Kupang adalah bahwa masing-masing SKPD memiliki pandangan yang 
berbeda tentang komoditi yang akan dikembangkan di Kabupaten 
Kupang, sehingga bagaimana mau mendorong pengembangan sektor 
industri pengolahan secara bersama yang mendatangkan hasil yang 
optimal jika pola pikir aparat tidak sinkron antara satu dengan yang 
lainnya? 

 

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan 

Seperti pemerintah kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Timor 

Tengah Selatan menyadari benar potensi dan daya dukung alam yang 

dimilikinya dan menetapkan visi dan misi pemerintah daerah sebagai 

berikut:  

Visi pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 

2009-2014 yaitu:„Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Timor Tengah 

Selatan yang Religius, Adil, Merata, Maju, Mandiri dan Sejahtera”. 

Visi di atas mengandung makna sebagaimana untuk 

terwujudnya kehidupan masyarakat Timor Tengah Selatan sebagai 

berikut: 

a. Religius, terkandung maksud pembangunan harus disyukuri 

sebagai anugerah Tuhan sehingga nilai-nilai luhur budaya 

terutama kejujuran dapat dihayati dan diamalkan dalam setiap 

perilaku pelayanan pembangunan; 

b.  Adil merata, terkandung maksud pelayanan pembangunan 

harus adil dan merata dalam berbagai aspek sehingga jangkauan 

pelayanan dapat terwujud dalam pemanfaatannya bagi seluruh 

komponen; 
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c.  Maju, terkandung maksud upaya pembangunan secara bertahap 

dan berkesinambungan dengan meningkatkan disiplin dan etos 

kerja aparatur, masyarakat dan swasta terhadap kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

d. Mandiri, terkandung maksud melaksanakan hak dan kewajiban 

sebagai daerah otonom bertumpu pada kemampuan serta 

potensi yang dimiliki oleh daerah dalam menghadapi dan 

menyelesaikan setiap permasalahan; 

e. Sejahtera, terkandung maksud semua hasil pembangunan 

ditujukan untuk menciptakan rasa kesejahteraan masyarakat 

yang berkecukupan atau tidak berkekurangan yang berdampak 

baik, tidak hanya pada dimensi fisik atau materi tetapi juga 

dimensi rohani. 

Untuk mencapai Visi pembangunan tersebut, ditetapkan 11 (sebelas) 

Misi Pembangunan Timor Tengah Selatan sebagai berikut: 

1. Mewujudkan masyarakat Timor Tengah Selatan yang bertaqwa, 

bermoral, beretika dan berbudaya; 

2.  Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing; 

3.  Mewujudkan standar pelayanan kesehatan yang berkualitas; 

4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; 

5. Mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat; 

6. Penanggulangan kemiskinan 

7. Mewujudkan kesetaraan, keadilan gender, perlindungan 

perempuan dan anak; 

8. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan 

lingkungan; 

9.  Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai; 

10.Mewujudkan kreativitas dan inovasi pemuda; 

11.Mewujudkan keluarga sejahtera mandiri  
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Sejalan dengan misi kelima  yaitu mewujudkan peningkatan 

pendapatan masyarakat dan misi keenam yaitu penanggulangan 

kemiskinan, misi kedelapan mewujudkan pengelolaan sumber daya 

alam yang berwawasan lingkungan, serta misi kesebelas  mewujudkan 

keluarga sejahtera mandiri, maka pemerintah Kabupaten Timor 

Tengah Selatan melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna 

pencapaian misi tersebut. 

Contoh Kasus 5.3 Dinamika Pembinaan IK Pengolahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat  di Kabupaten Timor Tengah Selatan 

Kondisi industri kecil di Kabupaten Timor Tengah Selatan 
sangat spesifik. Penulis mewawancarai Bapak Benny Frits Tobo, SE 
dari  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten 
Timor Tengah Selatan yang memberi informasi bahwa program 
pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten TTS didukung 
semua instansi teknis, namun belum memberikan dampak siginifikan 
terhadap peningkatan sektor industri pengolahan karena minimnya 
kemampuan sumber daya manusia, penguasaan teknologi produksi 
yang masih rendah, penguasaan informasi pemasaran dan relasi 
jaringan dan atau jalur distribusi yang terbatas. Budaya yang melekat 
masih mengikat dan masyarakat terpaku pada kultur,sumber daya alam 
yang melimpah, kurangnya kompetitor yang menyebabkan rendahnya 
tingkat kompetisi, program pemerintah yang bersifat instant, dan 
kurangnya tindak lanjut program baik dalam bentuk kegiatan 
pendampingan maupun monitoring dan evaluasi. 

Program yang dilakukan berpihak pada rakyat,namun 
perubahan kesejahteraan rakyat secara parmanen tidak nampak, hal 
tersebut disebabkan luasnya wilayah Kabupaten TTS yang meliputi 32 
kecamatan (masih bisa dimekarkan menjadi 3 s/d 4 kabupaten baru) 
menyebabkan rentang kendali program sulit dilakukan, ditambah 
pelaksanaan program aplikasinya selalu per sektor, dan belum adanya 
regulasi sektor industri pengolahan, kondisi alam yang rawan longsor, 
banjir, dan cuaca yang cenderung sejuk/dingin,  menyebabkan 
pembinaan yang dilakukan ke masyarakat sangat terbatas dalam 
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berbagai aspek termasuk durasi waktu. 

Anggaran yang diberikan pemerintah untuk pengentasan 
kemiskinan langsung di desa, namun tidak memberikan kontribusi bagi 
PDRB daerah selain karena motivasi SDM masih rendah untuk 
berusaha di sektor industri pengolahan, tetapi juga  belum adanya 
sarana perdagangan terutama pelabuhan laut, untuk melakukan 
pengiriman/antarpulau   komoditi dan selama ini masih dilakukan  
melalui pelabuhan yang ada di Kota Kupang, Kabupaten 
TTU,Kabupaten Belu. Terbatasnya sarana jalan dan jembatan yang 
menjangkau daerah-daerah sentra produksi. 

Banyak pihak di luar pemerintah (NGO/ LSM dll) yang juga 
melakukan kegiatan pemberdayaan namun perubahan pola pikir 
masyarakat merupakan hal mendasar yang sangat memengaruhi 
perilaku berindustri. Masyarakat melakukan kegiatan industri tidak 
fokus sebagai pekerjaan utama tetapi hanya sebagai pekerjaan 
sampingan. Masyarakat Kabupaten TTS disebut sebagai Atoin Pah 
Meto selain Kabupaten TTU,sementara Kabupaten Kupang masih ke 
arah suku Helong, Rote dan Sabu.  Kota Kupang yang multi etnis, 
memiliki budaya Timor yang dapat dinilai memiliki pengaruh positif 
dan atau negatif terutama budaya gotong royong terkait aktivitas 
industri.   

 Pengaruh iklim dan topografi daerah sangat berpengaruh 
terhadap aktivitas industri, sebagai daerah dataran tinggi dan berhawa 
sangat sejuk Kabupaten TTS lebih cocok sebagai daerah pariwisata/ 
peristirahatan dan daerah pendidikan dibandingkan sebagai daerah 
industri. Kalaupun ada industri, yang cocok adalah industri pendukung 
wisata seperti kerajinan, pangan dan sandang, bukan kimia dan bahan 
bangunan atau logam dan elektronik.Perilaku masyarakat sehari – hari 
adalah bangun pagi, masih berselimut, menghangatkan badan di 
perapian, agak siang baru mulai bekerja di ladang dan hanya sebentar 
sudah menjelang sore, lalu beristirahat. Waktu yang dipakai kegiatan 
produktif sangat terbatas. Pekerjaan hanya dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan pangan sekeluarga bukan sebagai pekerjaan utama dalam 
menghidupi keluarga.Untuk musim panas dilakukan kegiatan 
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pertanian untuk kecukupan pangan keluarga, dan di musim hujan 
tidak melakukan kegiatan tersebut, karena iklim cocok untuk tanaman 
perkebunan yang berumur panjang juga kehutanan. 

Industri besar yang cocok adalah yang berbasis pertambangan 
(mangan), kehutanan (tepung biji asam jawa), sementara industri 
sedang lebih cocok ke komoditi pertanian (jeruk keprok, apel, bawang 
putih, bawang merah, sapi), dan industri kecil adalah tenun ikat 
(sandang).Kualitas SDM pendukung sektor industri pengolahan masih 
rendah, dan dibutuhkan SDM yang berjiwa enterpreneurs dan tidak 
tergantung pada aktivitas/sarana pemerintah. Program pemerintah 
yang mendorong pengembangan sektor industri pengolahan sudah ada 
namun masyarakat masih terikat kultur, sementara belum ada  regulasi 
terkait sektor industri pengolahan. 

Kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini belum cocok 
untuk mendukung pengembangan sektor industri pengolahan, 
diharapkan lebih banyak kegiatan motivasi berusaha dan 
kewirausahaan untuk membuka pola pikir masyarakat. Penerimaan 
masyarakat terhadap program pemerintah belum optimal  sehingga 
hasil pelaksanaannya juga sangat minim, pemerintah juga harus fokus 
daerah ini mau dikembangkan seperti apa, dengan satu sektor sebagai 
leading-nya yaitu pariwisata. Demikian hasil wawancara dengan Bapak 
Frits B. Tobo,SE, Kabag UKM dari DisperindagKop dan UKM 
Kabupaten TTS.  

 

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 

Menurut  Bapak F.M. Oematan Msi, Ka. BPMPD Kab.TTS, 
pemerintah mendukung peningkatan kemampuan masyarakat melalui 
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan melakukan berbagai 
pelatihan teknologi tepat guna yang dapat melatih masyarakat untuk 
mengelola berbagai sumber daya alam yang ada menjadi komoditi yang 
memiliki nilai jual. Berbagai komoditi yang sudah dilatih adalah, 
pisang untuk menjadi anggur pisang, kunyit dan jahe dibuat  minuman 
instan, juga kopi, dan madu hutan yang dibuat menjadi lebih 
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berkualitas dengan menurunkan kadar airnya. Selain itu komoditi 
tenun ikat juga ditingkatkan kualitasnya baik melalui zat pewarna yang 
tidak luntur serta bahan baku benang yang baik. Untuk produk hasil 
peternakan masyarakat masih melakukan pemotongan ternak betina, 
dan pemerintah mengeluarkan kebijakan melarang pemotongan sapi 
betina untuk menjamin pasokan bahan baku daging bagi industri 
makanan dan kebutuhan protein hewani. 

Partisipasi Non Goverment Organization atau Lembaga 
Swadaya Masyarakat  baik level internasional maupun regional lebih 
pada sarana pendukung seperti penyediaan sanitasi yang sehat dan 
bersih guna mendukung peningkatan kesehatan masyarakat, sehingga 
dapat melakukan kegiatan industri dengan baik. Program PMPN 
Mandiri dari pemerintah pusat juga merupakan program pember-
dayaan masyarakat yang lebih dititikberatkan pada penyediaan 
infrastuktur seperti pembukaan jalan, polindes dll. Pemerintah 
Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan program pemberdayaan 
masyarakat dengan spririt Anggur Merah, atau anggaran menuju 
rakyat sejahtera, dengan memberikan dana sebesar Rp 250.000.000,-/ 
desa/kecamatan untuk usaha ekonomi produktif namun mekanisme 
pelaksanaan dilaksanakan oleh Bappeda sebagai Badan Perencana, 
bukan oleh BPMD sehingga tidak sesuai Tupoksi instansi dan 
menimbulkan permasalahan dalam teknis pelaksanaanya. Diban-
dingkan kabupaten/kota lainnya, di Kabupaten TTU juga dilakukan 
oleh Bappeda, sementara di Kabupaten Kupang oleh BPMD, sehingga 
pelaksanaanya lebih baik dan meminimalisir masalah teknis di 
lapangan. 

Komoditi di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang memiliki 
potensi adalah bahan tambang, yaitu Batu Gamping yang diproses dan 
mendapatkan batu Marmer sebagai bahan penghias berbagai interior 
bangunan juga ruangan serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Potensi 
lainnya adalah batu berwarna (merah muda, putih, merah tua) untuk 
kebutuhan yang sama.Komoditi lainnya yang memiliki potensi 
dikembangkan adalah Bunga Segar, Jeruk Keprok dan Strawberry. 
Kabupaten Timor Tengah Selatan, memiliki potensi sebagai daerah 
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pendidikan, agro industri, industri wisata. Kendala utama adalah 
mental masyarakat yang belum berjiwa wirausaha, kurang berani 
mengambil resiko kecuali untuk acara adat. Terobosan yang dilakukan 
adalah menjadikan kawasan Fatumnasi, Molo Utara sebagai kawasan 
agro wisata, usulan dari narasumber, daerah ini dapat dibangun 
industri berbasis pertambangan dan berbasis budaya.       

 Salah satu narasumber dalam penelitian ini adalah Octas 
Budiman Tallo, ST.MT, dari Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan 
yang pada beberapa waktu kemudian dipindahkan ke Dinas 
Pertambangan, memberikan informasi yang intinya sama bahwa 
kegiatan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dan non 
pemerintah belum memberikan hasil yang signifikan pada sektor 
industri pengolahan karena sumber daya manusia yang masih rendah 
dan penguasaan teknologi yang minim serta keterbatasan mesin dan 
peralatan. Banyak program yang berpihak kepada rakyat namun tidak 
memberi perubahan dalam taraf hidup rakyat secara parmanen karena 
program yang dilakukan pemerintah tidak atau kurang tepat dalam 
memandirikan masyarakat seperti bantuan tunai langsung yang justru 
membuat masyarakat semakin malas dalam mengelola sumber daya 
yang ada.  

 Anggaran yang disiapkan pemerintah dengan alasan untuk 
mengentaskan kemiskinan yang langsung di desa tetapi tidak memberi 
kontribusi bagi PDRB karena masyarakat sudah terlalu dimanja 
sehingga motivasi untuk maju tidak ada lagi, yang ada hanya harapan 
mendapat bantuan dari pemerintah. Pihak di luar pemerintah skala 
regional, nasional dan internasional juga mendukung dan 
mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat, namun 
tidak berpengaruh signifikan dalam struktur ekonomi daerah karena 
perilaku hidup masyarakat yang cenderung menerima apa yang 
diberikan sedangkan motivasi untuk mengelola apa yang  ada tidak 
terdapat di masyarakat. 
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Pengaruh budaya Timor terhadap pengembangan sektor 

industri pengolahan di Kabupaten TTS yaitu rendahnya motivasi 

berusaha secara perorangan karena budaya masyarakat Timor yang 

berkelompok dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari.  

Pengaruh iklim dan topografi daerah juga turut membentuk karakter 

masyarakat. Kondisi tanah dengan struktur yang cenderung gersang 

membuat masyarakat pasrah pada kondisi yang ada, yang seharusnya 

tidak demikian jika masyarakat berpikir kreatif dan inovatif. 

Masyarakat tidak memanfaatkan iklim musim panas yang panjang 

selama 8 s/d 9 bulan dalam setahun untuk kegiatan industri 

pengolahan, yang ada hanya cenderung melakukan aktivitas 

pengolahan untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Masyarakat 

memanfaatkan air pada musim penghujan selama 3 s/d 4 bulan dengan 

bercocok tanam yang bersifat sementara (jagung dan sayur-mayur) 

untuk keperluan sendiri dan dijual tapi dalam skala kecil.  

Industri pengolahan berbasis pertanian dan pertambangan yang 

paling cocok dilakukan di Kabupaten TTS. Industri berbasis komoditi 

umbi-umbian dan jagung yang paling  bisa dikembangkan menjadi 

industri pengolahan dengan skala kecil. SDM pendukung 

pengembangan sektor industri pengolahan masih sangat rendah dari 

sisi pengetahuan dan keterampilan sehingga hasil yang didapat juga 

rendah. SDM yang cocok untuk pengembangan sektor industri 

pengolahan adalah SDM yang menguasai keterampilan, tehnik 

pemasaran dan yang utama memiliki motivasi untuk maju. 

Banyak kebijakan yang sudah diprogram pemerintah untuk 

mendorong pengembangan sektor industri pengolahan namun masih 

banyak kendala menyangkut implementasi di masyarakat. Kebijakan 

yang dilakukan pemerintah cocok, namun budaya dan kebiasaan 

masyarakat sulit diubah. Bentuk kebijakan saat ini untuk 

pengembangan sektor industri pengolahan masih relevan, hanya perlu 

motivasi saja. Penerimaan masyarakat terhadap kegiatan pemerintah 

dalam sektor industri masih sangat rendah, karena terkendala pada 

budaya. Pelaksanaan program pengembangan sektor  industri 

pengolahan di masyarakat sudah berjalan namun perlu ditingkatkan. 
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Kegiatan pembinaan yang tepat bagi pengembangan sektor 

industri pengolahan adalah: pemberian keterampilan dan motivasi agar 

pola berpikir masyarakat dapat berubah untuk maju. Industri skala 

kecil dan menengah yang cocok untuk mendukung ketahanan pangan 

keluarga di daerah ini adalah industri pengolahan berbasis hasil 

pertanian dan peternakan.  

 

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara 

Pemerintah  Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan Visi 

sebagai berikut:“Terwujudnya masyarakat Timor Tengah Utara yang 

sejahtera, adil,  demokratis dan mandiri melalui pemberdayaan sumber 

daya manusia laki-laki dan perempuan serta sumber daya alam secara 

lestari” 

Penjabaran dari visi, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah 

Utara menetapkan Misi sebagai berikut: 

1. Memberdayakan ekonomi kerakyatan berbasis potensi 

unggulan daerah dan berwawasan lingkungan hidup secara 

sinergis dan berkelanjutan. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui 

pembangunan pendidikan, kesehatan, olahraga dan 

kepemudaan. 

3. Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan 

pemerataan  infrastruktur daerah. 

4. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan bersih. 

5. Mengembangkan kawasan strategis daerah dengan menata 

Kota Kefamenanu sebagai Ume Naek Ume Mesie, kawasan 

pesisir pantai utara, serta optimalisasi pembangunan kawasan 

perbatasan.  

Penjabaran dari visi dan misi pemerintah Kabupaten Timor 

Tengah Utara pada RPJM dan Renstra selanjutnya pada program 

kegiatan pembangunan dan pemerintahan masing-masing unit satuan 
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kerja perangkat daerah termasuk di dalamnya unit kerja yang 

menangani ekonomi kerakyatan.  

Contoh Kasus 5.4 Dinamika Pembinaan IK Pengolahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat  di Kabupaten Timor Tengah Utara 

Kondisi Kabupaten Timor Tengah Utara digambarkan oleh 
Kristoforus Nggadas, SE.MT dari  Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan UKM Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut: 
Sektor industri pengolahan kurang berkembang walau banyak program 
pemberdayaan, disebabkan pengusaha kecil tidak memiliki daya tahan 
untuk melakukan usaha dalam jangka waktu yang lama. 

Pemerintah melakukan program pembinaan dan pemberdayaan 
masyarakat secara terus-menerus, namun tidak/belum memberikan 
perubahan dalam kesejahteraan rakyat disebabkan, karena yang 
pertama kesalahan dalam merekrut calon/pengusaha kecil, karena 
pengusaha yang bersangkutan salah/keliru menjalankan bantuan/ 
stimulan yang diberikan pemerintah seperti menjual mesin dan 
peralatan bantuan pemerintah, tidak menjalankan usaha sesuai arahan 
dan binaan yang sudah diikuti dalam pelatihan dan pendidikan yang 
diselenggarakan pemerintah. Aspek yang paling nyata terlihat adalah 
pengusaha kecil kurang disiplin dan malas. 

Banyak anggaran yang disiapkan pemerintah untuk 
pengentasan kemiskinan langsung di desa, namun belum memberikan 
kontribusi bagi PDRB daerah, karena kurangnya 3 K, yaitu kontinuitas, 
kualitas, dan kapasitas usaha yang dilakukan masyarakat. Program 
pemberdayaan masyarakat juga dilakukan oleh pihak-pihak di luar 
pemerintah namun tidak berpengaruh signifikan dalam struktur 
ekonomi daerah, karena pengusaha kecil ingin segera mendapatkan 
hasil dalam bentuk laba, namun tidak bertahan dalam usaha. 

Pengaruh budaya Timor pada Kabupaten Kupang, Kabupaten 
Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dalam 
pengembangan sektor industri pengolahan terlihat dari tidak adanya 
alternatif lain dalam melakukan usaha oleh pengusaha kecil, 
ketergantungan terhadap pemerintah dalam program pembinaan 



Pengembangan Industri Kecil untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 

184 

dimulai dari pelatihan,bantuan modal usaha,bantuan sarana prasarana 
mesin dan peralatan, kemasan, bantuan perizinan (PIRT dll), 
pengurusan hak paten, sampai pada promosi melalui kegiatan pameran 
di dalam daerah, maupun di luar daerah,  fasilitasi ke berbagai tempat 
penjualan (toko-toko, minimarket, supermarket)  baik dalam kota 
maupun di luar kota  sudah dilakukan, namun hanya berkembang 
sepanjang ada pendampingan, saat dilepas malah tidak berkembang. 

Pengaruh iklim dan topografi daerah membentuk karakter 
masyarakat dan berpengaruh terhadap aktivitas industri pengolahan. 
Hal ini terlihat dari minat masyarakat yang rendah terhadap proses 
pengolahan walau pada tingkat paling rendah sekalipun, misalnya 
komoditi asam jawa dijual dengan kulit, walau bisa  dilakukan 
pengupasan,  juga dijual dengan biji, walau bisa dikeluarkan bijinya, 
untuk menaikkan harga jual. 

Petani/pengusaha hanya menunggu di rumah dan berusaha 
sendiri dan jarang mau berkelompok untuk memotong mata rantai 
distribusi komoditi yang menimbulkan biaya tinggi dan tidak 
melakukan apa–apa (kalau dalam kelompok mudah untuk memasarkan 
komoditi dalam jumlah besar), sementara para pedagang langsung 
menjemput komoditi yang menjadi bahan baku industri dengan harga 
yang relatif sangat murah (pedagang sulit mencari barang, sementara 
petani dan pengusaha sulit pemasaran). 

Pemanfaatan iklim musim panas oleh masyarakat terutama 
yang berada di pesisir pantai adalah dengan mengusahakan tambak 
garam, oleh karena itu pemerintah daerah menetapkan komoditi garam 
sebagai salah satu komoditi andalan.Untuk garam ada perbedaan 
persepsi pada pemerintah daerah sehingga tambak garam menjadi 
tupoksi Dinas Perikanan, sementara untuk proses iodisasi menjadi 
tupoksi Disperindag, sementara di pemerintah kabupaten/kota lainnya 
seluruh urusan garam menjadi urusan Disperindag.  Sementara untuk 
masyarakat lainnya mengkambinghitamkan iklim untuk tidak 
melakukan kegiatan ekonomi produktif. 

Pemanfaatan air sangat maksimal dan efisien karena daerah ini 
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memiliki sumber air yang terbatas dan diusahakan tercukupkan untuk 
kehidupan mereka, sementara untuk usaha industri pengolahan belum 
tersentuh sama sekali.  Industri yang paling cocok adalah industri 
garam, saat ini pemerintah daerah sudah menyiapkan gudang tempat 
penampungan garam, dan untuk mesin peralatan akan disiapkan pada 
tahun berikutnya. Industri yang didukung sumber daya alam yaitu 
pengembangan garam industri, sementara untuk komoditi lain seperti 
asam jawa dan hasil perkebunan lainnya belum bisa berkembang 
(menjadi industri menengah dan besar), karena tidak didukung oleh 
perilaku masyarakat dalam mengelola bahan tersebut menjadi produk 
industri baik setengah jadi maupun barang jadi (maunya instan) dan 
mudah dalam mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya. 

Industri besar yang mungkin dapat dibangun adalah yang 
berbahan baku mangan, namun komoditi ini dalam waktu tertentu 
akan habis karena berbahan baku  tidak terbarukan. Untuk sementara 
mangan dipersyaratkan oleh pemerintah agar diolah dulu minimal 
pengolahan tahap awal yaitu, dicuci baru dikirim. Kualitas sumber 
daya manusia sangat tidak memenuhi pengembangan sektor industri 
pengolahan, walau ada 1 sekolah menengah kejuruan (SMK) jurusan 
tata boga namun belum memberikan efek kepada masyarakat untuk 
senantiasa melakukan kegiatan ekonomi produktif.  

Penetapan pemerintah untuk komoditi bawang putih tunggal 
(1 siung) hanya didasarkan pada citarasa dan aroma, dan tidak pada 
pertimbangan ekonomis, begitu juga dengan komoditi lain seperti 
jagung yang masih didatangkan dari daerah lain di Indonesia.  Untuk 
pengolahan nonpangan seperti tenun ikat dll, sudah menjadi budaya 
masyarakat untuk memakai kain tenun pada acara adat dan pemerintah 
sudah menyiapkan Artshop sebagai salah satu cara untuk mendorong 
pemasaran, namun belum dioperasikan.Komoditi yang lain dan bisa 
dijadikan industri adalah komoditi ubi kayu, terutama ubi kayu super.  

Kebijakan yang sebaiknya dilakukan pemerintah adalah 
mengubah pola pikir masyarakat agar mau melakukan kegiatan 
usaha/kegiatan ekonomi produktif, atau berwirausaha. Kebijakan yang 
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paling tepat adalah menyelenggarakan  pendidikan kewirausahaan di 
lembaga pendidikan dari tingkatan rendah sampai dengan tinggi. 
Penerimaan masyarakat terhadap kegiatan pemerintah di sektor 
industri pengolahan masih jauh dari harapan, terlihat aktif di awal dan 
selanjutnya bila tidak didampingi akan melemah dan berhenti dengan 
sendirinya. 

Ada potensi batu alam berwarna hitam di daerah  Wini dan 
sekitarnya dan sudah tersedia alat pemotong namun belum 
dimanfatkan optimal, batu hitam ini cikal bakal industri besar, untuk 
keperluan penghias interior/eksterior  hotel berbintang di NTT 
maupun di provinsi lain.  Alat tersebut bermata intan dan untuk usaha 
ini dibutuhkan kelompok, bukan perorangan dan memiliki 
keterampilan. Alat tersebut kini sudah terbengkalai. Masalah ini 
diketahui berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak 
Kristoforus Nggadas, SE.MT, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan UKM Kabupaten Timor Tengah Utara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Narasumber selanjutnya adalah Ir. Primus P.B.Siribein.MM, 
yang sebelumnya dari Badan Bimas Ketahanan Pangan (B2KP) dan saat 
ini bertugas di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah 
(Bapeldalda), menurutnya komoditi andalan adalah mangan, sapi, 
komoditi spesifik adalah bawang putih tunggal yang memiliki 
kelebihan pada kandungan minyak atsiri yang banyak dan khas, 
sementara dari segi ekonomi sangat tidak menguntungkan, karena 
tidak semua lahan cocok ditanami tanaman tersebut, dan tidak semua 
tanaman menjadi satu siung ( ada yang menghasilkan banyak siung). 
Industri yang mungkin dikembangkan dalam skala kecil dan menengah 
adalah industri yang berbasis komoditi pertanian yaitu jagung dan ubi 
kayu (Industri pengolahan jagung dan gaplek).  

Pengaruh budaya Timor terhadap kegiatan industri pengolahan 
bersifat positif namun, banyak masyarakat masih berpikir subsisten, 
hanya untuk kebutuhan makan saja dan aktif pada saat program 
pemerintah berjalan setelah selesai maka kembali ke perilaku hidup 
semula.SDM pendukung industri pengolahan masih sangat rendah  
baik dalam jumlah maupun keterampilannya, umumnya belum 
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berminat pada sektor industri pengolahan. Masyarakat yang 
berorientasi komersial/bisnis yang dapat melakukan kegiatan industri 
pengolahan hasil perkebunan (Agribisnis). 

Pengembangan sektor industri pengolahan belum sepenuhnya 
didukung oleh pemerintah daerah, terlihat dari program pemerintah 
yang masih berorientasi pada budidaya tanaman (hulu) belum pada 
sektor industri pengolahan (hilir), hal tersebut menyebabkan 
perkembangan industri sangat lamban. Masyarakat belum sepenuhnya 
menerima program pemerintah dalam kegiatan industri, oleh karena 
itu sebaiknya program pemerintah adalah bagaimana mengubah pola 
pikir masyarakat dari konsumtif ke komersial. 

Untuk saat ini mustahil didirikan pabrik berskala besar di 
Kabupaten TTU, strategi terbaik memaksimalkan penggunaan potensi 
sumber daya dan pengembangan usaha adalah memperluas pangsa 
pasar. Kekuatan peningkatan sektor industri pengolahan adalah adanya 
potensi bahan baku namun kelemahannya tidak didukung dengan 
SDM yang terampil. Pengaruh lembaga keagamaan (Katolik) dalam 
mendukung pengembangan industri pengolahan adalah dengan  
melatih umat melalui keterampilan pertukangan, khususnya bangunan.  
Untuk industri meubel dan perlengkapan rumah tangga dimiliki oleh 
masyrakat dari suku Makasar/Bugis dan Jawa, yang terlihat di seputar 
Kota Kefamenanu. 

Sektor perdagangan kecil di pasar didominasi oleh pedagang dari 
Kabupaten Timor Tengah Selatan (60 %). Sektor jasa pertukangan 
masyarakat TTU justru eksis/berkembang di luar wilayah TTU sampai 
ke Kupang dan di daerahnya sendiri kurang berkembang (modal usaha 
menjadi terbatas  karena keuangan keluarga sebagian besar di 
peruntukkan bagi acara adat dan sosial budaya). Bantuan mesin 
peralatan pengembangan usaha tidak  digunakan maksimal/bahkan 
terkadang salah sasaran sehingga usaha tetap kurang/tidak 
berkembang.  

 Selanjutnya dari Bagian Ekonomi Setda TTU, Drs.Joseph 
Kuabib, mengatakan bahwa, potensi daerah sangat mendukung, 
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seperti: hasil hutan dan ternak, namun kelemahannya kurang 
dukungan SDM dan modal usaha, sehingga menghambat 
pengembangan usaha. Strategi memaksimalkan penggunaan potensi 
sumber daya adalah: membangun jaringan kerja sama dengan pihak 
lain, termasuk, swasta, LSM, dll. 

 

Sari Tani 

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mempunyai 
program untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dikelola oleh 
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai keterangan Ignasius L.O. 
I.Sea.S.Sos bahwa terdapat 5 komoditi andalan Kabupaten Timor 
Tengah Utara, yaitu : sapi, kacang tanah, jagung, bawang putih siung 
tunggal, garam. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Fransiskus 
Fay S.Pt. dan Ibu A.Kobes (Istri Wakil Bupati TTU) dari Bappeda 
Kabupaten Timor Tengah Utara. 

Program pemberdayaan masyarakat yaitu Sari Tani, dengan 
memberikan dana sebesar Rp 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah) 
kepada setiap desa sampai  144 desa se Kabupaten TTU mendapatkan 
perguliran dana dengan pembagian: tahun pertama: 24 desa;  tahun 
kedua: 36 desa;  tahun ketiga : 36 desa;  tahun keempat : 48 desa. 

Usaha dapat berkembang  karena daerah memiliki potensi bahan 
baku pertanian, peternakan, dengan inti pada hasil pertanian yang 
dapat dikembangkan serta akses pasar yang tersedia.Pengembangan 
usaha dapat dilakukan yaitu bermitra dengan pihak ketiga sehingga 
dapat menghasilkan komoditi yang bersaing di pasar. 

Strategi memaksimalkan penggunaan potensi sumber daya dan 
peningkatan kemampuan perusahaan dalam menangkap peluang 
adalah, pemerintah dan swasta mengadakan kerja sama (MOU), 
infrastuktur mendukung penggunaan sumber daya terus dibenahi dari 
waktu ke waktu. Kebutuhan terkait peluang untuk pemanfaatan 
sumber daya, yang paling memungkinkan adalah sektor pertanian dan 
pertambangan yang mampu meningkatkan pendapatan 
masyarakat.Investasi yang cocok untuk perbaikan dan peningkatan 
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sumber daya adalah investasi dalam infrastuktur, akses pasar, modal 
usaha, serta keamanan dan kenyamanan berusaha. 

 

Secara umum pelaksanaan program untuk pengembangan 

industri kecil pengolahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat dapat 

dilihat dari : 

1. Pelaku program :  

1) Memiliki pendidikan dan keterampilan yang tidak sesuai 

antara lain,  manajemen industri atau teknik industri. 

2) Melakukan analisa yang kurang tepat terhadap 

kebutuhan pengembangan industri kecil pengolahan. 

3) Mendapatkan dukungan anggaran yang rendah untuk 

program pengembangan sektor industri pengolahan. 

4) Menetapkan program industri pengolahan tidak dalam 

skala prioritas 1( PI). 

5) Menjalankan program yang sudah ditetapkan pemerintah  

setingkat di atasnya. 

6) Melaksanakan program pengembangan tidak sesuai 

dengan program itu sendiri, terutama dalam rekruitmen 

peserta, pemberian fasilitas modal usaha dan bantuan 

sarana prasarana usaha.  

7) Pelaksanaan program pengembangan dilakukan bukan 

oleh satuan kerja perangkat daerah yang memiliki 

kewenangan sesuai tugas, pokok dan fungsinya. 

8) Tumpang tindih pelaksanaan kegiatan secara berjenjang 

sampai pada pemerintah kabupaten/kota. 

9) Fungsi koordinasi belum berjalan sebagaimana mestinya 

10)Sasaran program pengembangan industri sektor 

pengolahan berbeda- beda. 
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11)Pemerintah fokus pada pengembangan subsektor yang 

rendah daya dukung/sumber dayanya. 

12)Pemerintah belum menyiapkan unit pelaksana teknis 

industri yang standar untuk peningkatan keterampilan 

proses produksi sektor industri kecil pengolahan.  

2. Program pengembangan industri kecil pengolahan 

1) Program tidak sesuai kebutuhan pengembangan industri 

kecil pengolahan  

2) Program berulang selama kurun waktu 10 tahun 

3) Program didukung anggaran yang sangat terbatas 

3. Penerima program:  

1) Belum mampu menerima dan melaksanakan program 

pemerintah. 

2) Tidak bertahan dalam kelompok usaha untuk 

pengembangan usahanya. 

3) Walau sudah memiliki legalitas usaha yang modern, 

namun perilaku usaha masih tradisional. 

4) Usaha yang dilakukan belum menjadi pekerjaan pokok, 

sehingga tidak fokus dalam upaya pengembangan. 

5) Memiliki masalah klasik yaitu keterampilan yang rendah, 

pengetahuan manajemen usaha juga terbatas, semangat 

kewirausahaan minim. 

 

Pemerintah Provinsi NTT perlu melakukan berbagai perubahan 

mendasar jika ingin keluar dari kondisi ekonomi makro yang kurang 

kondusif, karena peningkatan sektor industri pengolahan dapat 

sekaligus mengurangi penduduk miskin, pengangguran terbuka, 

menaikan pendapatan per kapita, dan menekan laju inflasi. 


