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Bab Delapan 

PENUTUP 

 

 

Kesimpulan 

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa 

terdapat beberapa kelemahan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Provinsi NTT, Pemerintah Kota Kupang, Pemerintah Kabupaten 

Kupang,  Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah 

Utara. 

1.Pemerintah Provinsi NTT keliru melakukan pembinaan 

pengembangan industri kecil pengolahan dengan tidak didasarkan pada 

kondisi real industri kecil pengolahan, di mana usaha industri kecil 

pengolahan masih pada skala industri mikro/rumah tangga namun 

menerima program untuk skala industri kecil yang setingkat di atasnya. 

Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang, 

Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten 

Timor Tengah Utara. 

2.Begitu juga Satuan Kerja Perangkat Daerah pembina sektor 

industri tidak melakukan analisis mendalam terkait kebutuhan industri 

kecil tersebut. Karena jika program yang dihasilkan pemerintah keliru, 

maka sasarannyapun keliru. Pembinaan yang diberikan pemerintah 

akhirnya diterima dengan berat oleh pelaku industri kecil yang 

mengikuti program pada awalnya tapi akhirnya keteteran dan tidak 

melanjutkan lagi, semakin menegaskan fenomena industri kecil yang 

harus didukung secara terus-menerus dengan berbagai fasilitas 

pemerintah,  yang jika dilepas, maka industri tersebut akan melemah 

dan akhirnya tidak menjalankan kegiatan usahanya lagi. Kelemahan 

tersebut tidak saja dari unsur pemerintah, tetapi juga dari masyarakat 

dalam hal ini pelaku ekonomi yaitu industri kecil pengolahan yang 



Pengembangan Industri Kecil untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 

268 

belum memiliki kemampuan dalam menjalankan usahanya dengan 

baik. 

3.Minimnya kemampuan pengelolaan usaha dari industri kecil 

pengolahan sebagai kondisi internal ditambah kondisi eksternal yaitu 

lingkungan, baik itu masyarakat yang tidak melakukan kegiatan 

industri kecil pengolahan maupun yang melakukan kegiatan industri 

pengolahan, berdampak pada kontribusi sektor industri pengolahan 

yang belum signifikan bagi pemberdayaan ekonomi rakyat di kawasan 

Timor Barat Provinsi NTT. 

Beberapa teori yang menjadi acuan penulis dalam menganalisis 

kondisi industri kecil pengolahan serta Pemerintah Provinsi NTT serta 

pemerintah kabupaten/kota antara lain  teori “Pengembangan Daya 

Saing Sesuai Potensi Sumber Daya” yang mengemukakan bahwa 

industri kecil pengolahan perlu melakukan hal- hal sebagai berikut: 

1. Identifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan serta peluang 

dalam mengelola usaha yang memakai bahan baku lokal: 

1) Kekuatan perusahaan/industri kecil pengolahan: Usaha 

skala rumah tangga/tidak terkena dampak eforia tenaga 

kerja, kapasitas terbatas sehingga terjamin kontinuitas 

produksi. 

2) Kelemahan perusahaan/industri kecil pengolahan: Kemasan 

belum standar,  kualitas produk belum standar. 

3) Peluang mengelola Sumber Daya Manusia (pimpinan, 

penanggung jawab, dan tenaga kerja),   aspek permodalan 

tersedia. 

2. Identifikasi kemampuan perusahaan dalam menghadapi 

pesaing, berdasarkan potensi yang dimiliki untuk 

meningkatkan kemampuan berusaha: Kemampuan yang perlu 

ditingkatkan oleh perusahaan adalah: Keterampilan SDM;  

Kapasitas Produksi; Kualitas  Produk; Pelayanan; Biaya; SDM; 

Penyerahan. 
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3. Mempersiapkan kelanjutan potensi Sumber Daya untuk 

menjamin kelangsungan usaha untuk mendukung kemampuan 

bersaing : Meningkatkan seluruh kualitas sumber daya industri 

kecil, baik itu sistem internal  yang dilakukan oleh industri 

kecil tersebut, atau perangkat usaha kecil, seperti tenaga kerja, 

mesin peralatan, sarana dan prasarana, juga bahan baku,  bahan 

penolong, dan kemasan. 

4. Menyusun strategi terbaik untuk memaksimalkan penggunaan 

potensi sumber daya dalam meningkatkan kemampuan 

perusahaaan untuk menangkap peluang : 

1) Melakukan kegiatan produksi secara berkesinambungan 

(kontinue);  

2) Memperbaiki kualitas produksi yang akan diproduksi; 

3) Melakukan variasi dan kreatifitas produk baik dalam 

tampilan maupun rasa (diversifikasi pangan), seperti 

menambah flavour coklat, mint, vanila, asam, pedas , selain 

asin dan manis.  

Teori pengembangan daya saing sesuai potensi sumber daya 

tersebut di atas hanya tepat untuk usaha kecil yang sudah mengelola 

usahanya secara profesional dengan menerapkan standar baku dalam 

pengelolaan usaha, dan belum bisa diterapkan pada usaha kecil skala 

mikro yang menerapkan manajeman usaha yang sangat sederhana atau 

manajemen keluarga atau penulis sebut manajemen “Tukang Cukur” 

atau “Penjahit” di mana semua kegiatan usaha dilakukan sendiri oleh 

pemilik/pimpinan usaha dibantu 2 atau 3 anggota keluarga dan belum 

dilakukan pencatatan usaha secara baik. 

Usaha skala mikro yang dilakukan belum terdokumentasi dengan 

baik sehingga sulit melakukan evaluasi secara baik untuk jangka waktu 

tertentu karena semua kegiatan usaha dijalankan berdasarkan ingatan 

dan mengalir begitu saja menjadi rutinitas keseharian. Pencatatan 

usaha yang tidak dilakukan didasarkan pada belum adanya pemisahan 

keuangan antara keuangan usaha ataukah keluarga. 
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Bila teori ini ingin diterapkan maka hanya dilakukan pada 

maksimal 10% usaha kecil sektor industri pengolahan. Selanjutnya 

pada”Teori 12 Pilar Daya Saing Perusahaan”,kondisi real lapangan baru  

dilakukan pada kebutuhan dasar dan belum secara lengkap dilakukan, 

sehingga kunci untuk  menggerakkan ekonomi belum bisa dilakukan 

dengan baik. 

Kebutuhan dasar yang belum tersedia secara baik terutama 

adalah kelembagaan, diikuti infrastruktur, lingkungan makro ekonomi, 

dan kesehatan serta pendidikan dasar, sehingga tahap selanjutnya yaitu 

pengembangan efisiensi ekonomi dan inovasi ekonomi otomatis tidak 

bisa dilakukan. 

Potret ekonomi kawasan Timor Barat Provinsi NTT jelas 

menunjukkan bahwa benar usaha mikro industri kecil pengolahan di 

kawasan ini belum memiliki daya saing pada level domestik, sehingga 

secara regional dan nasional dengan sendirinya belum bisa bersaing, 

apalagi masuk pada daya saing internasional. 

Bila semua pihak melakukan fungsinya masing-masing dengan 

penuh tanggung jawab maka, 12 (duabelas) pilar daya saing perusahaan 

satu demi satu akan terpenuhi dan produk industri dari daerah ini akan 

bisa bersaing dengan produk lainnya.  

Teori  12 (duabelas) pilar daya saing perusahaan ini tidak melihat 

kondisi pada negara-negara miskin/terbelakang dan negara sedang 

berkembang yang membutuhkan kondisi tertentu sebelum sampai pada 

kebutuhan dasar, seperti kebutuhan pra kebutuhan dasar. 

Teori berikutnya adalah 9 (sembilan) Daya  Saing Internasional. 

Untuk menumbuhkan daya saing internasional produk industri 

tertentu, perlu kesepemahaman antara 4 pelaku yaitu: Pimpinan/ 

pemilik industri kecil pengolahan, manajer/kepala bagian  produksi 

dan tenaga profesional, dan tenaga kerja perusahan dari internal 

perusahaan. 

  Pejabat pemerintah dan pejabat politik(anggota DPRD/partai 

politik) dari  eksternal perusahaan  merencanakan,  melaksanakan, dan 

mengawasi serta mengevaluasi berbagai unsur  di luar perusahaan 
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yaitu: wilayah pemasaran dan lingkungan dari produk tersebut; 

bagaimana permintaan konsumen terhadap produk tersebut; dan 

apakah ada perusahaan yang melakukan kegiatan produksi komoditi 

yang  akan menjadi bahan baku atau bahan mentah serta bahan 

pembantu serta pendukung dari produk yang dihasilkan atau disebut 

sebagai pesaing dari industri kecil pengolahan tertentu. 

Selanjutnya apakah alam menyediakan bahan mentah dari 

produksi yang dihasilkan dan berapa kapasitasnya?, apakah mencukupi 

dan apakah kualitas bahannya memenuhi persyaratan?, dan upaya – 

upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk menyediakan dan 

meningkatkan kapasitas bahan baku/bahan mentah  tersebut. 

Kelemahan dari teori ini adalah hanya memperhitungkan 

lingkungan bisnis dan tidak memperhitungkan lingkungan sosial 

kemasyarakatan dan kondisi keamanan suatu daerah yang sangat 

berperan dalam mendukung aktifitas masyarakat di daerah negara – 

negara sedang berkembang seperti Indonesia. 

Kelemahan berikutnya adalah dari  sumber daya manusia, teori 

ini juga tidak memperhitungkan sumber daya manusia di luar politisi 

dan birokrat yaitu kalangan akademisi dan lembaga swadaya 

masyarakat yang memiliki peran penting menjaga kestabilan politik 

dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasya-

rakatan sesuai koridor rencana pembangunan daerah dan pencapaian 

tujuan dari negara tersebut. Sumber daya manusia ini ada di semua 

negara dan memegang peranan penting sebagai katalisator dari proses 

politik dan penyelenggaran pemerintahan dan terbukti efektif dalam 

memperbaiki kondisi negara termasuk di dalamnya aspek ekonomi. 

Jadi Model 9 (sembilan) Daya Saing Internasional dapat 

dilakukan di kawasan Timor Barat dengan beberapa penyempurnaan 

seperti penulis sampaikan di atas. Disamping  “9 (sembilan) faktor 

penentu daya saing internasional” seperti pada Gambar 8.1 berikut ini:  
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Gambar 8.1  Sembilan Faktor Penentu Daya Saing Internasional 

 
Sumber : Dong – Sung Cho (1997) 

 

Model Timor yang lahir dari pengalaman empirik dan 

pemahaman yang utuh akan kondisi daerah dari Kameo, salah seorang 

putra terbaik dari kawasan Timor Barat NTT dapat diterapkan di 

kawasan Timor Barat khususnya kondisi dasar yang ideal untuk 

pengembangan sektor industri pengolahan dengan komitmen yang 

kuat terutama pada pihak pemerintah dalam pelaksanaanya, sehingga 

program pemerintah tidak dibuat hanya untuk memenuhi asas legalitas 

dan menjadi arsip pada perpustakaaan instansi pembina sektor industri 

saja. 

Evaluasi kondisi secara keseluruhan di kawasan Timor Barat di 

mana masyarakat yang umumnya berasal dari suku Helong dan Dawan 

dengan karakteristik sosiologi masyarakat yang unik didukung oleh 

kondisi geographis,  topographis serta sumber daya alam yang dimiliki 
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dan agama yang dianut menjadi pertimbangan tersendiri bagi 

pemerintah yang menjadi subyek pembinaan untuk pengembangan 

industri kecil sektor pengolahan. 

Aparat pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam 

melakukan pembinaan industri kecil pengolahan  dengan menyusun 

perencanaan program yang tepat dan melaksanakan program tersebut 

haruslah diterapkan pada industri kecil pengolahan atau pelaku usaha 

yang tepat, yaitu anggota masyarakat yang benar-benar melaksanakan 

kegiatan industri pengolahan sehingga tujuan yang hendak dicapai 

pemerintah dapat mencapai hasil yang optimal. 

Hasil penelitian penulis menunjukan bahwa akar masalah dalam 

rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan di kawasan Timor 

Barat adalah pelaku program yang tidak memiliki kompetensi antara 

lain: belum profesional dalam pelaksanaan tugas, tidak bebas dari aspek 

politis dan belum memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Kapasitas pelaku program tersebut melahirkan program 

pembinaan sektor industri yang tidak tepat bagi pelaku industri. 

Program yang disusun harusnya sesuai kebutuhan dan karakteristik 

masyarakat di masing-masing daerah, karena tidak ada program yang 

sama bisa dilakukan di daerah yang berbeda dengan menghasilkan 

output yang maksimal. 

  Pada akhirnya pelaku industri yang menjadi sasaran program 

tidak berkembang optimal karena kurang tepat mengikuti program 

pembinaan dari pemerintah. Rekruitmen peserta program menjadi 

penentu keberhasilan program, industri kecil pengolahan yang 

menerima program pemerintah haruslah nyata dan benar yang telah 

melaksanakan usaha industri pengolahan minimal 3 tahun, sehingga 

mampu mengaplikasikan program pemerintah secara baik. 

Pelaku program  sebagai obyek pembinaan bila keliru ikut dalam 

program pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi rakyat tidak akan 

bisa melakukan apa-apa, keberhasilan program pemerintah untuk 
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pemberdayaan ekonomi masyarakat 50%-nya ditentukan di awal 

program yaitu pelaku program yang direkrut pemerintah secara tepat. 

Kondisi pelaku industri pengolahan yang sederhana, harus 

disikapi pemerintah dengan sederhana pula, terdapat 3 pilar dalam 

upaya pengembangan sektor industri pengolahan yaitu : 1) Pembuat 

Program; 2) Program yang Tepat; 3) Penerima Program. 

   Kebutuhan akan 3 (tiga) pilar pengembangan industri 

pengolahan  di gambarkan pada Gambar 8.2 sebagai berikut : 

Gambar 8.2. Tiga Pilar Pengembangan Industri Kecil Pengolahan di 

Kawasan Timor Barat 

 

Terhadap berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli, 

Model Timor yang di kemukakan oleh  Kameo,  adalah yang pertama 

harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTT untuk mempersiapkan 

sumber daya manusia antara lain pelaku industri yang memiliki 

kompetensi, selanjutnya pemerintah melaksanakan 3 pilar 

pengembangan industri kecil pengolahan  secara baik, hal ini akan 

menjamin tercapainya tujuan dari pembinaan yang dilakukan 

pemerintah yaitu industri kecil pengolahan yang mampu berkembang 

ke usaha industri menengah sehingga secara bertahap akan 

berkembang  ke perusahaan besar yang mampu melaksanakan berbagai 

kondisi yang dipersyaratkan dalam 12 (duabelas) pilar pengembangan 

daya saing perusahaan. 

Bila perusahaan tersebut sudah melaksanakan teori tersebut 

maka, perusahaan tersebut sudah siap untuk ikut dalam “Model 9 
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(sembilan) Daya Saing Internasional”, sehingga pemerintah akan 

kembali pada “Model Timor” untuk mempersiapkan kondisi bagi 

penumbuhan usaha-usaha baru yang berpotensi menjadi perusahaan 

besar dan memiliki daya saing internasional. 

Demikian putaran teori yang sebaiknya diterapkan pemerintah 

Provinsi NTT untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah ini 

secara terus-menerus, seperti nampak dalam Gambar 8.3. 

Gambar 8.3. Putaran 5 (lima) Teori Peningkatan Daya Saing Ekonomi Provinsi 

NTT. 

 

 

 

Kebijakan Pengembangan Industri Kecil Pengolahan di Kawasan Timor 

Barat 

Pemerintah provinsi menjalankan program  pembinaan 

pengembangan industri kecil pengolahan dengan didasarkan pada 

Rencana Pembangunan Daerah baik itu jangka pendek,jangka 

menengah maupun jangka panjang dengan komprehensif dan 
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Daya Saing Sesuai 
Potensi Sumber 

Daya 

2. 3  Pilar 
Pengembangan IK 

Pengolahan 
1.Model Timor 

5. Model 9 Daya 
Saing Internasional 



Pengembangan Industri Kecil untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 

276 

menjabarkannya pada tingkat kabupaten/kota dengan mengacu pada 

rencana pembangunan industri nasional sehingga ada sinkronisasi 

program pembinaan mulai dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah 

provinsi dan pemerintah kabupaten /kota. 

Sesuai kondisi real industri kecil pengolahan yang masih berada 

pada skala mikro/rumah tangga, maka pemerintah harus melaksanakan 

program pemberdayaan usaha skala mikro yang bertujuan 

meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan 

usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro terutama 

yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh 

pendapatan yang tetap melalui upaya peningkatan kapasitas usaha 

sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan 

siap untuk tumbuh dan bersaing. 

Program ini memfasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro 

dan keterampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya 

kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha. 

Program pembinaan usaha skala mikro memuat kegiatan- 

kegiatan pokok antara lain mencakup : 

1. Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, 

termasuk dalam perizinan, lokasi usaha, dan perlindungan 

usaha dari pungutan informal. 

2. Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif dengan tanpa 

mendistorsi pasar, seperti sistem bagi hasil dari dana bergulir, 

sistem tanggung renteng, atau jaminan tokoh masyarakat 

setempat sebagai agunan. 

3. Penyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang 

bersumber dari berbagai instansi pusat, daerah, dan BUMN 

yang lebih terkoordinasi, profesional, dan institusional. 

4. Penyediaan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas 

kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro,  

5. Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, 

bimbingan teknis manajemen usaha. 
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6. Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha 

mikro serta kemitraan usaha. 

7. Fasilitas dan pemberian dukungan untuk pembentukan wadah 

organisasi bersama di antara usaha mikro, termasuk pedagang 

kaki lima, baik dalam bentuk koperasi, maupun asosiasi usaha 

lainnya dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efisiensi 

usaha. 

8. Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional 

dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra 

produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur 

yang makin memadai. 

9. Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan 

usaha ekonomi produktif  bagi usaha mikro/sektor informal 

dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi pedesaan 

terutama di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan 

(pemberdayaan  koperasi dan usaha mikro kecil menengah). 

 Bila kondisi industri kecil pengolahan sudah sesuai skala 

usahanya, maka pembinaan sektor industri pengolahan yang dilakukan 

pemerintah provinsi adalah membangun model klaster industri, model 

rantai nilai serta model bapak angkat mitra usaha industri kecil, 

sementara pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan sektor 

industri pengolahan model, usaha perorangan, kelompok usaha 

bersama (KUB/KUBE),  koperasi, sentra industri, OVOP, Grameen 
bank, inkubator,Community based development, ventura, dan 

Subcontracting. 

 Industri kecil mempunyai posisi strategis dalam situasi normal 

maupun krisis. Pemberdayaan industri kecil hanya akan terjadi secara 

nyata apabila dapat dijamin kesempatan seluas-luasnya bagi industri 

kecil untuk memasuki kegiatan ekonomi. Dukungan yang diperlukan 

terutama bantuan peningkatan kemampuan untuk memperoleh akses 

pasar, teknologi dan permodalan yang dikembangkan melalui bank 

maupun bukan bank. Pada akhirnya meskipun kemiskinan dapat 
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dikurangi melalui pertumbuhan dengan pemerataan, namun bagi 

kelompok miskin yang rentan masih memerlukan intervensi sosial. 

Penciptaan iklim usaha yang seluas-luasnya bagi industri kecil 

untuk dapat menjalankan kegiatan usaha dan aspek terpenting dari 

penciptaan iklim ini adalah terjaminnya level playing field  bagi semua 

pihak. Aspek ini meliputi penyempurnaan sistem perundang-

undangan dan kebijakan sektoral, perlu mendapat dukungan peraturan 

daerah, penyederhanaan perizinan (pelayanan satu atap) dan upaya 

penegakan hukum penciptaan iklim usaha, menuntut peningkatan 

kemampuan aparatur pemerintah agar mampu berperan sebagai 

fasilitator bagi industri kecil. Memperluas akses industri kecil terhadap 

sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan potensi setempat, 

terutama sumber daya alam.  

Untuk memungkinkan peningkatan kemampuan industri kecil 

dalam memanfaatkan peluang lokal dan pasar global perlu didukung 

dengan pengembangan lembaga pendamping atau yang lazim dikenal 

dengan Business Development Service (BDS). BDS ini diharapkan 

mampu menyediakan dukungan perkuatan untuk meningkatkan 

kemampuan industri kecil dalam memperoleh akses teknologi dan 

pasar (non financial BDS), maupun akses terhadap permodalan 

(financial BDS). Dalam kaitan ini tumbuhnya lembaga pelatihan serta 

yang menyediakan jasa bagi industri kecil secara wajar perlu 

dikembangkan secara luas. 

Pengembangan bank yang secara khusus mendapatkan tugas 

memberikan pelayanan kredit kepada industri kecil. Namun demikian 

mengingatkan industri kecil secara substansial adalah potensi pasar 

bagi perbankan ini tidak berarti menutup pintu bank komersial untuk 

melayani pembiayaan bagi industri kecil. Dalam waktu bersamaan 

berbagai program kredit yang dapat menumbuhkan distribusi bagi 

pasar keuangan industri kecil juga dirasionalisasikan. Perkreditan 

kepada industri kecil, dikembangkan sesuai dasar kelayakan dan 

sepenuhnya dilaksanakan sesuai mekanisme perbankan. 
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Dibutuhkan harmonisasi proses perencanaan, koordinasi dan 

sinergisitas penguatan jaringan kerja sama dalam proses pembangunan 

daerah, sehingga menghasilkan output yang maksimal. Model 

pengembangan klaster atau sentra yang belum berhasil, menjadi isu 

hangat yang patut dipikirkan, model pengembangan yang bagaimana 

yang dapat diimplementasikan di NTT?.  Pemberdayaan ekonomi 

rakyat melalui pengembangan industri kecil dilakukan di NTT, namun 

hasilnya belum maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat.  

Kondisi ekonomi masyarakat NTT di Kota Kupang, Kabupaten 

Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah 

Utara juga dipengaruhi oleh pembinaaan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk mengembangkan ekonomi masyarakat melalui 

pengembangan industri kecil sektor pengolahan yang belum tepat, hal 

tersebut disebabkan karena beberapa hal : 

1. Kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui berbagai 

program antara lain, dari pemerintah pusat PNPM Mandiri, 

dan replikasi oleh pemerintah provinsi yaitu Desa Mandiri 

Anggur Merah, serta setiap kabupaten/kota membuat replikasi 

program pemerintah provinsi dalam berbagai bentuk dan 

nama tapi memiliki tingkat penyerapan yang sangat rendah 

pada industri kecil pengolahan dikarenakan muatan politis 

yang begitu besar, sehingga sasaran dan tujuan pelaksanaan 

program tidak mampu menberdayakan ekonomi rakyat. 

2. Hal tersebut menyebabkan industri kecil sektor pengolahan di 

kawasan Timor Barat belum berkembang.  

3. Hasil penelitian pada instansi pemerintah di provinsi maupun 

kabupaten/kota menunjukan sampai  saat ini belum ada 

kebijakan pemerintah daerah yang mengatur tentang 

pengembangan sektor industri umumnya, apalagi yang 

mengatur secara khusus sektor industri pengolahan.  

4. Kebijakan pemerintah yang dilakukan melalui kegiatan 

pembinaan untuk pengembangan sektor industri merupakan 
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program pengulangan selama kurun waktu penelitian yaitu 

2005 s/d 2009  dan 2009 s/d 2013 (kurang lebih selama 10 

tahun) dengan intensitas yang sangat terbatas dan kapasitas 

serta sasaran pembinaan yang terbatas, karena dampak dari 

Undang-Undang Pilkada membuat kebijakan pemerintah tidak 

untuk menjawab kebutuhan masyarakat tetapi menjawab 

kepentingan penguasa. 

5. Provinsi NTT selama ini memegang peran sebagai daerah 

suplai bahan baku ke berbagai daerah produksi/industri di luar 

NTT, sehingga nilai tambah bagi masyarakat NTT sangat 

rendah karena proses industrinya  terjadi di provinsi lain. 

6. Kemajemukan masyarakat dan kondisi geografis, topografis, 

klimatologis daerah serta sosiologi masyarakat membuat sektor 

industri perlu dibina dengan memperhatikan berbagai aspek 

tersebut untuk optimalisasi hasil pembinaan.  

7. Kelemahan pemerintah adalah fungsi koordinasi pelaksanaan 

tugas hanya sebatas retorika dan egosektoral setiap SKPD 

membuat kurang berkembangnya industri kecil pengolahan 

karena pemerintah tidak fokus melakukan pembinaan yang 

lintas sektoral, dan berada dalam  satu kesatuan. 

8. Kondisi industri kecil sendiri yang memiliki kemampuan yang 

terbatas dalam menjalankan usahanya sesuai prinsip-prinsip 

pengelolaan yang baik, seperti menjalankan fungsi-fungsi 

manajemen serta memiliki jiwa wirausaha yang tangguh. 

 

Saran 

Pengembangan Industri Kecil Pengolahan di Kawasan Timor Barat 

Pemerintah Provinsi NTT hendaknya melakukan penguatan 

program untuk melaksanakan Model Timor, dan 3 pilar pengembangan 

industri pengolahan di kawasan Timor Barat sebagai berikut : 
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1. Pembuat Program  

1) Penempatan personil pembina sektor industri adalah 

staf yang memiliki kompetensi untuk pengembangan 

dan penguatan sektor industri dengan memiliki 

pendidikan berbasis industri, dan atau keterampilan 

pada sektor industri. 

2) Memiliki pengalaman membina sektor industri. 

3) Memiliki karakter pembina industri yang baik. 

2. Program Pengembangan Industri 

1) Program yang sesuai  kebutuhan dan karakter  industri 

kecil pengolahan. 

2) Program dengan muatan politis yang rendah atau 

idealnya tanpa muatan politis. 

3. Penerima Program 

Industri kecil pengolahan di kawasan Timor Barat harus 

melakukan hal- hal sebagai berikut : 

1. Melakukan pencatatan secara teratur kegiatan usahanya 

2. Memisahkan keuangan usaha dan keuangan keluarga 

3. Melakukan evaluasi kegiatan usahanya secara teratur 

dan berkesinambungan 

4. Menyusun strategi untuk pengembangan usaha  

5. Menangkap peluang untuk peningkatan usaha 

6. Melakukan inovasi dalam kegiatan produksi 

7. Menerapkan total quality control dalam aspek 

produksi, biaya, penyerahan, keselamatan kerja, 

manajemen  

8. Melaksanakan arahan dan petunjuk serta pembinaan 

yang dilakukan oleh pemerintah dengan baik. 

9. Memiliki semangat dan jiwa kewirausahaan  

Penerapan ketiga pilar pengembangan industri kecil 

pengolahan tersebut akan memperkuat ekonomi daerah. 
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Kebijakan Pengembangan Industri Kecil Pengolahan di Kawasan Timor 

Barat 

Ada 3 (tiga) pihak yang harus memperhatikan pengembangan 

industri kecil pengolahan di kawasan  Timor Barat yaitu: Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

yaitu: Pemerintah Kota Kupang, Pemerintah Kabupaten Kupang, 

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor 

Tengah Utara. 

Pemerintah pusat di dalam menjalankan kebijakan pengem-

bangan industri nasional hendaknya memperhatikan persoalan-

persoalan di daerah dan daya dukung yang dimiliki daerah tersebut, 

guna meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pember-

dayaan masyarakat lainnya, sehingga perencanaan yang memper-

hatikan usulan dari bawah dan dipertemukan dengan perencanaan dari 

atas  adalah ideal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

Kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah tentunya tidak 

sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain sehingga 

dibutuhkan analisis yang tepat dalam menentukan kebijakan 

pengembangan industri nasional. 

Meletakan kegiatan pengembangan industri nasional di daerah 

dengan banyak dampak untuk mengembangkan industri kecil 

pengolahan sangat diharapkan, dengan demikian tujuan pembangunan 

nasional dapat tercapai.  

Pemerintah Provinsi NTT dalam menjalankan kebijakan 

pengembangan industri kecil pengolahan di kawasan Timor Barat, 

sebaiknya melakukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Membangun industri sesuai kewenangan sebagai pemerintah 

provinsi dengan memperhatikan potensi kabupaten lain dan 

keterkaitan antarkabupaten/kota sehingga terwujud pem-

bangunan industri daerah NTT yang saling terkait dan 

mendukung untuk kesejahteraan masyarakat NTT. 
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2. Membuat peraturan daerah tentang pengembangan industri di 

Provinsi NTT yang akan ditindaklanjuti dengan peraturan 

daerah kabupaten/kota sebagai dasar dalam pembangunan 

industri daerah. 

3. Menjembatani tugas dan fungsi pemerintah pusat dalam 

pengembangan industri daerah. 

4. Meletakan program pengembangan industri pengolahan 

sebagai program prioritas satu (P I) pembangunan daerah 

Provinsi NTT.  

5. Mengalokasikan anggaran yang setara dengan program 

prioritas I dalam pengembangan industri pengolahan di 

Provinsi  NTT. 

6. Program pengembangan industri jangka pendek,jangka 

menengah dan jangka panjang hendaknya dilaksanakan sesuai 

target kinerja dan dilakukan evaluasi secara berkala untuk 

penyempurnaannya. 

7. Melengkapi dukungan sarana dan prasarana pengembangan 

industri kecil pengolahan yang menjadi kewenangan peme-

rintah provinsi, baik itu jalan, jembatan, pelabuhan laut dan 

udara, lembaga perbankan dan keuangan, sarana perdagangan 

yaitu pasar, baik yang tradisional maupun modern dan sarana 

pendukung lainnnya.   

8. Melaksanakan semua perencanaan kegiatan pengembangan 

sektor industri pengolahan dengan bertanggung jawab. 

9. Menerapkan kebijakan pengembangan industri kecil pengo-

lahan dalam bentuk klaster, rantai nilai dan bapak angkat mitra 

usaha industri kecil secara selektif. 

10. Memfasilitasi penanaman modal asing maupun penanaman 

modal dalam negeri dengan  membangun pabrik kemasan di 

Kota Kupang,  pabrik pengalengan daging sapi  dan garam 

industri di Kabupaten Kupang, pabrik tepung biji asam jawa 

dan minuman sari buah di Kabupaten Timor Tengah Selatan, 
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pabrik pengolahan batu hias dan pabrik kulit di Kabupaten 

Timor Tengah Utara.   

Pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan kebijakan 

pengembangan industri kecil pengolahan di kawasan Timor Barat, 

sebaiknya melakukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Membangun industri sesuai kewenangan sebagai pemerintah 

kabupaten/kota dengan memperhatikan potensi kecamatan dan 

desa/kelurahan serta  keterkaitan antarkecamatan sehingga 

terwujud pembangunan industri daerah kabupaten/kota yang 

saling terkait dan mendukung untuk kesejahteraan masyarakat. 

2. Membuat peraturan daerah tentang pengembangan industri di 

kabupaten/kota yang akan ditindaklanjuti dengan petunjuk 

pelaksanaan pada level lebih rendah di kabupaten/kota sebagai 

dasar dalam pembangunan industri daerah. 

3. Melaksanakan program pengembangan industri Provinsi NTT. 

4. Meletakkan program pengembangan industri pengolahan 

sebagai program prioritas satu (P I) pembangunan daerah 

kabupaten/kota.  

5. Mengalokasikan anggaran yang setara dengan program 

prioritas I dalam pengembangan industri pengolahan di 

kabupaten/kota. 

6. Program pengembangan industri jangka pendek,jangka 

menengah dan jangka panjang hendaknya dilaksanakan sesuai 

target kinerja dan dilakukan evaluasi secara berkala untuk 

penyempurnaannya. 

7. Melengkapi dan atau membangun dukungan sarana dan 

prasarana pengembangan industri kecil pengolahan yang 

menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, baik itu 

jalan, jembatan, pelabuhan laut dan udara, lembaga perbankan 

dan keuangan, transportasi darat, pedesaan yang menghubung-

kan ke daerah kegiatan industri serta sarana perdagangan yaitu 



Penutup 

285 

pasar, baik yang tradisional maupun modern dan sarana 

pendukung lainnnya. 

8. Melaksanakan semua perencanaan kegiatan pengembangan 

sektor industri pengolahan dengan bertanggung jawab. 

9. Menerapkan kebijakan pengembangan industri kecil 

pengolahan dalam bentuk usaha perorangan, KUB/KUBE, 

sentra industri, koperasi, OVOP, grameen bank, inkubator, 
community based development, model ventura, subcontracting  
secara selektif. 

10. Memfasilitasi dan mendorong pengembangan industri kecil 

pengolahan yang terkait dengan industri skala menengah dan 

besar yang dibangun oleh pemerintah Provinsi NTT. 

11. Membuat road map pengembangan industri pengolahan yang 

realistis dan dapat di laksanakan. 

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 

Pemberdayaan ekonomi rakyat yang dilakukan oleh 

pemerintah Provinsi NTT saat ini sebaiknya dilaksanakan sesuai 

dengan konsep dan definisi pemberdayaan itu sendiri yaitu upaya 

menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi 

semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, 

masyarakat, negara, religional, international, 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 

masyarakat perlu untuk dipahami sebagai suatu proses transformasi 
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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. 

Proses transformasi ini harus dapat digerakan sendiri oleh 

masyarakat.  Sumodininggrat (1999 : 134) mengatakan bahwa, 

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 

masyarkat, 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 

lebih positif selain dari menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini 

meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai 
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masukan (input) serta membuka akses kepada berbagai peluang 

(oportunities) yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi 

semakin berdaya.  

 Isidorus Lilijawa (Tenaga Ahli DPR RI dalam Victory News, 6 

Juli 2017) mengatakan bahwa program DEMAM memberikan output 

masalah selama tujuh tahun dari tahun 2011 sampai 2017 sebanyak 

60% terjadi sejak awal program tahun 2011 sampai 2012 sesuai dengan 

LHP BPK RI  NTT hanya sebesar 40%. Dalam audit BPK ditemukan 4 

aspek dasar permasalahan yaitu perencanaan dan tata kelola dan 

petunjuk teknis, serta efektivitas PKM (Pendamping Kelompok 

Masyarakat), serta Monitoring dan Evaluasi yang belum terpenuhi. 

Penjelasan Kepala Bapeda NTT, bahwa masalah yang terjadi 

diakibatkan karena rendahnya kontrol dari Pemerintah Kabupaten, 

Kecamatan dan Desa tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan di mana 

persoalan itu terletak pada Pemerintah Provinsi sebagai Regulator dan 

pemilik program bagaimana program DEMAM yang menjadi program 

unggulan Pemerintah Provinsi tidak didukung dengan perencanaan 

yang benar sementara perencana dan pengelola program DEMAM ada 

di Bapeda NTT.  

Masalah DEMAM merupakan masalah sistemik karena 

dibangun dengan sistem yang tidak lengkap dan tidak jelas. Perbaikan 

program DEMAM sesuai rekomendasi BPK Perwakilan NTT adalah: 

1. Membentuk forum komunikasi intensif dan berkala dengan 

bupati/walikota di NTT untuk penyesuaian dan sinkronisasi 

program sejenis di NTT untuk menghindari overlaping atau 

tumpang tindih program di lapangan. 

2. SKPD terkait dapat melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap 

kelompok-kelompok masyarakat terkait program ini. 

3. Bappeda mengkaji ulang program DEMAM secara jelas dan 

spesifik. 

4. Melakukan kajian potensi desa dan penerima DEMAM. 

5. Mengevaluasi PKN dan sistem pengawasan. 
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 Ditambah satu yaitu poin keenam bagi anggota DPRD NTT 

inilah kesempatan menilai program DEMAM secara holistik baik 

langsung ke lapangan maupun tim pakar yang ditunjuk untuk itu. 

Program Desa Mandiri Anggur Merah yang bertujuan untuk 

memberikan dana kepada setiap desa sebesar Rp 250.000.000,- dan saat 

ini sudah mencakup 3.250 desa dengan total dana Rp 812,000,000,000 

(Bappeda NTT,Victory News, 19 Juli 2017) tetap menempatkan 

Provinsi NTT sebagai daerah termiskin ketiga dari 33 provinsi di 

Indonesia, setelah Papua dan Papua Barat sesuai penjelasan dari Kepala 

Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Maritje Pattiwaellapia (Timex, 18 

Juli 2017) bahwa upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan 

di Provinsi NTT belum membuahkan hasil, penduduk miskin di daerah 

ini justru terus bertambah dari tahun ketahun. 

Hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT 

menunjukan, jumlah penduduk miskin di NTT pada Maret 2017 

bertambah 710 orang dibandingkan pada September 2016 dari total 

1.150.008  orang atau 22,01% menjadi 1.150.790 orang atau 21,85%.  

Jumlah penduduk miskinnya bertambah walau prosentasenya 

berkurang, karena pertumbuhan penduduk di  NTT lebih cepat dari 

pertumbuhan penduduk miskin. Kabupaten termiskin adalah 

Kabupaten Sumba Tengah.  

Ironisnya penduduk yang dinyatakan miskin, sebagaian besar 

terus mengalami kemiskinan yang mendalam atau semakin miskin dan 

yang lebih miris adalah salah satu komoditi makanan yang 

menyebabkan kemiskinan adalah rokok setelah beras. Penjelasan Ibu 

Maritje bahwa konsep kemiskinan yang mereka pakai adalah 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar 

makanan dan bukan makanan, yakni diukur dari sisi pengeluaran. “Jadi 

ternyata masyarakat kita lebih memilih merokok daripada membeli 

telur untuk anaknya“ dijelaskan lagi untuk kebutuhan makanan, yakni 

pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2.100 kilo kalori per kapita 

per hari diwakili paket komoditi kebutuhan makanan dasar sebanyak 

52 jenis komoditi dan untuk kebutuhan dasar nonmakanan yakni 

kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, dan pendidikan, 
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kesehatan dan lainya diwakili oleh 51 jenis komoditi nonmakanan di 

perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesan.  

Penjelasan ini menegaskan bahwa tujuan Program DEMAM 

untuk memberdayakan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan 

mensejahterakan masyarakat tidak tercapai walaupun sesuai penjelasan 

Kepala Bappeda Provinsi NTT bahwa program ini sukses karena 

memberikan dampak bagi masyarakat desa dan berhasil karena 

Gubernur menerima penghargaan sebagai daerah dengan Koperasi 

terbaik. Jumlah Koperasi yang terbentuk melalui program DEMAM 

sebanyak 1.910 Koperasi, Koperasi ini dibentuk sebagai salah satu 

syarat dalam pengucuran dana DEMAM sehingga setiap kelompok di 

desa harus membentuk Koperasi baru bisa menerima program 

DEMAM. 

 Indikator untuk memberikan penilain koperasi terbaik didapat 

dari mana? Apakah didapat dari aspek kuantitas atau juga aspek 

kualitas, pertanyaannya bagaimana bisa mendapatkan penghargaan 

sebagai daerah Koperasi terbaik di mana keuangan Koperasi itu macet 

total sebesar 60% dan hanya 40% yang berada di kas Koperasi untuk 

digulirkan? Sungguh suatu kondisi kontradiksi. 

Kondisi ini terjadi tidak begitu saja tetapi dari tumpukan - 

tumpukan masalah ini dari tahun 2011 sampai 2017 menjadi semakin 

besar seperti bola salju, di mana rekomendasi yang diberikan oleh 

pihak pemeriksa dilaksanakan di bawah 10% selebihnya tidak 

dilaksanakan. Bagaimana mungkin di tahun 2018, Pemerintah Provinsi 

NTT merencanakan pembenahan di desa yang belum memiliki 

Koperasi dan menunggak pengembalian dana sementara program ini 

selesai di tahun 2017, pada saat program ini masih berjalan saja sulit 

menyelesaikan masalah pengembalian dana bergulir tersebut sebab 

pandangan masyarakat bahwa dana tersebut adalah hibah bukan dana 

yang harus dikembalikan dengan cara digulirkan lagi kepada pihak 

yang membutuhkan, tentu saja ini bisa terjadi karena ketiadaan 

petunjuk teknis (juknis) pelaksanaanya sesuai temuan BPK RI 

Perwakilan NTT,  masyarakat akan melihat bahwa di tahun 2018 

selesai juga semua program termasuk kewajiban penerima program. 
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Kondisi ini menegaskan bahwa sebenarnya Program DEMAM 

yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat hanya 

bungkusannya saja, yang benar adalah bahwa program ini sesuai 

dengan pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapat diterjemahkan 

sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk 

mencari nafkah dan  pemberdayaan dalam konsep (wacana) politik 

yang menurut Dahl (1963:50), merupakan sebuah kekuatan yang 

menyangkut suatu kemampuan seseorang (pihak pertama) untuk 

mempengaruhi orang lain (pihak kedua) yang sebenarnya tidak 

diinginkan oleh pihak kedua. 

 Tujuan yang didapat dari program ini bukan untuk 

mensejahterakan rakyat karena rakyat tetap miskin dan penghargaan 

yang diterima pemerintah juga penghargaan yang manipulatif karena 

kondisinya bertentangan dengan indikator penilaian koperasi  terbaik 

daerah, yang betul tercapai adalah keberhasilan pemberdayaan politik, 

karena pemerintah hanya mencapai tujuan politiknya saja.  

Disarankan, Pemerintah Provinsi NTT kedepan melakukan 

program pemberdayaan yang sebenarnya yaitu :program 

pemberdayaan masyarakat yang melakukan 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. Pemberdayaan harus berperan untuk 

mewujudkan konsep masyarakat belajar atau concept of societal 
learning dan caranya adalah dengan mempertemukan top down 
approach dengan bottom-up approach yang pada dasarnya adalah 

“kontradiktif“. 

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 
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ekonomi, sosial maupun lingkungan fisik, yang umumnya berisikan 

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

Sasaran 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 tergantung pada pemerintah akan tercapai.  

Kondisi yang seperti itu dalam masyarakat akan membuat 

masyarakat merasa nyaman, tenteram sehingga iklim berusaha 

(peningkatan pendapatan keluarga) akan terjaga dan semangat 

membangun terus terpelihara dalam masyarakat.  

Kondisi 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 real dalam penanganannya. Langkah-langkah yang 

diambil dalam mewujudkan tujuan adalah melalui: 

membentuk iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang. Dua 

hal yang mendasar dalam membentuk iklim bagi masyarakat adalah 

dengan; 

1. 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 participatory design and planning. 
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Pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat secara psikologis 

akan memberikan rasa keberpihakan kepada masyarakat. 

2. Memperkuat potensi yang ada.  

Memperkuat (empowerment) dilakukan dengan mengorganisir 

masyarakat dalam kelompok-kelompok/komunitas pembangun, 

yang selanjutnya dikembangkan dengan memberikan masukan-

masukan/input serta membuka berbagai peluang-peluang untuk 

berkembang sehingga masyarakat semakin berdaya. Secara 

aplikatif empowerment terhadap kelompok masyarakat bawah dan 

menengah dilakukan melalui 2 (dua) hal yaitu:  

2.1 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. 

2.2 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 

kebijakan (policy).  

 

Pengembangan Industri Berwawasan Lingkungan 

Penulis mengusulkan pengembangan industri yang berwa-

wasan lingkungan dilakukan di kawasan Timor Barat dan harus 

dimulai dari pemahaman yang komprehensif terhadap pengelolaan 

lingkungan oleh aparat, sehingga secara tepat dapat merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 
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Pengelolaan lingkungan dilakukan oleh manusia dan untuk itu peri-

laku manusia sangat berpengaruh terhadap hasil dari pembangunan itu 

sendiri. 

Etika lingkungan hidup adalah bagaimana relasi diantara semua 

kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang 

mempunyai dampak pada alam, dan antara manusia dengan mahluk 

lain atau dengan alam secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya, 

berbagai kebijakan politik dan ekonomi yang mempunyai dampak 

langsung atau tidak langsung terhadap alam (Keraf, 2010). 

Untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan 

dibutuhkan pemahaman yang utuh dan berdimensi jangka panjang. 

Bila menitikberatkan pada bagaimana meningkatkan pendapatan asli 

daerah (PAD), maka yang terjadi adalah eksploitasi secara besar–

besaran sumber daya alam yang dapat menimbulkan kurangnya daya 

dukung alam/lingkungan pada pembangunan berikutnya. Pem-

bangunan ekonomi juga dilihat sebagai pembangunan lingkungan 

hidup dan sosial budaya, sehingga intergrasi program sangat 

dibutuhkan untuk menumbuhkan sinergitas dalam pelaksanaannya 

yang akan menghasilkan kesejahteraan masyarakat. 

Ada hubungan yang erat antara penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, karena 

komitmen yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan dalam 

pengelolaan lingkungan dapat menyelamatkan lingkungan tersebut. 

Hal–hal terkait pembangunan berwawasan lingkungan yang 

bisa disalahgunakan terutama terkait pembangunan ekonomi, guna 

mendorong berkembangnya dunia usaha adalah kegiatan industri 

dengan memanipulasi data dan analisisnya, untuk meloloskan Analisis 

Dampak Lingkungannya yang merupakan persyaratan dalam 

dikeluarkannya izin usaha industri.  

Beberapa kasus yang terjadi, terutama bagi industri pengolahan 

sektor pertambangan, hasil pertanian, perkebunan, peternakan, 

perikanan dan pengolahan lainnya, padahal usaha tersebut dalam 



Pengembangan Industri Kecil untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 

294 

jangka panjang akan merusak lingkungan, membahayakan, dan 

merugikan masyarakat bahkan kelangsungan hidup manusia.  

Pengelolaan lingkungan hidup wajib mendengarkan aspirasi 

dan kehendak masyarakat, karena sebenarnya urusan lingkungan 

hidup adalah tanggung jawab semua pihak. Pemerintah melakukan 

kegiatan pembangunan dengan program pembinaan masyarakat dan 

memfasilitasi tumbuhnya industri yang berbasis sumber daya alam.  

Diharapkan melalui kegiatan tersebut masyarakat menjadi sejahtera 

sekaligus mampu menjaga, merawat alam dan lingkungan di 

sekitarnya.  

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk 

regulasi dan peraturan perundang–undangan lainnya, harus berpihak 

pada pengelolaan lingkungan yang baik. Pemerintah sebaiknya bekerja 

sama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat, organisasi 

kemasyarakatan lainnya, serta pers untuk memberi pemahaman kepada 

masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup yang baik. 

Pelaksanaan fungsi kontrol secara berjenjang terkait berbagai 

ketentuan  tentang pengelolaan lingkungan hidup, baik pada tingkat 

pemerintah provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. 

Perubahan pembangunan masyarakat dari  masyarakat agraris 

ke masyarakat industri membawa konsekuensi besar terhadap 

perubahan lingkungan. Perhatian pemerintah akan pengelolaan 

lingkungan hidup yang tepat tanpa menghilangkan tujuan daripada 

pembangunan itu sendiri yaitu masyarakat Indonesia yang sejahtera 

(PPS UKSW, 2011). Pembangunan industri berwawasan lingkungan di 

kawasan Timor Barat menjadi penting dalam pembangunan daerah di 

masa yang akan datang  

 

Usulan Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya untuk pengembangan industri kecil 

pengolahan dapat dilakukan terhadap berbagai aspek pengelolaan 

usaha seperti, aspek pemasaran termasuk di dalamnya jalur distribusi 
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dan rantai nilai, aspek produksi terutama efisiensi, efektifitas dan 

inovasi, aspek organisasi dan manajemen termasuk di dalamnya 

kewirausahaan dan aspek keuangannya untuk memberikan penajaman 

terhadap program pembinaan yang dilakukan pemerintah.  

Selanjutnya karakteristik yang berbeda dari setiap kabupaten/ 

kota di Provinsi NTT  membutuhkan pembinaan yang berbeda pula, 

sehingga dapat dimulai dengan penelitian terkait kebutuhan 

pengembangan industri kecil pengolahan di daerah tersebut. 

Untuk pemberdayaan ekonomi rakyat penelitian selanjutnya 

tentang program pemberdayaan yang cocok dengan kebutuhan 

masyarakat Provinsi NTT yaitu sesuai pendapat dari Pengamat 

Ekonomi dari Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Dr.Frits 

Fangidae (Victory News, 19 Juli 2017) antara lain : 1) Fokus pada 

program Peningkatan Ekonomi, 2) Inovasi dari pemangku kepentingan 

di pemerintahan serta penulis menambahkan program peningkatan 

ekonomi melalui pengembangan industri kecil pengolahan sebagai 

intinya. 
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