
4.5. Analisis SWOT

Dari kondisi UKM yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya dapat

disusun peta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) sebagai
berikut:

Matrik4.1 Pemetaan kondisi UKM menurutSWOT

Kekuatan: Kelemahan:

ÿ Tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan baku,

mengandalkan bahan baku lokal.
ÿ Kapasitas sudah mampu memenuhi permintaan

konsumen, dan berencana meningkatkan kapasitas.
ÿ Pasar domestik yang besar sehingga bisa menyerap

seluruh produksi UKM
ÿ Konsumen puas terhadap produk yang dihasilkan

perusahaan (sesuai dengan selera lokal)
ÿ Sebagian besar usaha mampu mengembangkan keunikan

produk
ÿ jaringan pemasaran sudah mencukupi kebutuhan UKM
ÿ tidak ada hambatan dalam memasarkan produknya

ÿ SDM rendah (tidak melakukan training secara rutin)
ÿ Pemanfaatan teknologi informasi yang masih terbatas.

ÿ Manajemen menerapkan sistem keluarga
ÿ Masih banyak usaha yang tidak melakukan inovasi

secara periodik.
ÿ Kurangnya standarisasi produk (Sedikit UKM yang

memiliki SNI)
ÿ Orientasi pengusaha pada pasar domestik terutama

pasar di Jawa Tengah
ÿ Sangat sedikit usaha yang memiliki informasi pasar luar

negeri

ÿ Pasar yang ada saat ini sudah dianggap cukup
memenuhi kebutuhan perusahaan

ÿ Kesadaran Pengusaha untuk mengembangkan diri dan
memahami ancaman eksternal masih rendah

ÿ Sebagian besar UKM masih terfokus untuk

menyelesaikan masalah-masalah internal sehingga
kurang memperhatikan trend perubahan eksternal.

ÿ UKM masih mengharapkan bantuan pemerintah berupa
HIBAH (permodalan) padahal kalau ukurannya sudah
kecil dan menengah seharusnya sudah bisa mandiri.

Peluang: Ancaman :

ÿ Meskipun pasar domestik besar, tetapi peluang di pasar
ASEAN yangjuga besar terbuka untukdimanfaatkan

ÿ Akses ke bahan baku dan input lain dari negara ASEAN
lain terbuka

ÿ Peluang untuk belajar teknologi produksi dari negara
ASEAN lain

ÿ Peluang untuk menjual barang inovasi lokal ke pasar
ASEAN yang memiliki karakteristik selera yang hampir
sama seperti Filipina.

ÿ Pasar domestik yang besar bisa menjadi sasaran bagi
datangnya pengusaha ASEAN masukke Indonesia.

ÿ Berbagai faktor makro memperlemah daya saing produk
yang dihasilkan UKM Indonesia (diantaranya
infrastruktur yang terbelakang membuat biaya
operasional tinggi; lemahnya pengawasan di pasar
domestik dll).

ÿ Orientasi sebagian masyarakat pada produk import.

ÿ Lemahnya SDM, terutama untuk yang terlatih sesuai
dengan spesifikasi yang dibutuhkan dunia usaha

sehingga walaupun jumlahnya banyak tapi produktifitas
masih kalah dengan negara ASEAN lain.

ÿ Persepsi dunia usaha bahwa SDM (terutama untuk level
manajer keatas) yang lulus dari perguruan tinggi luar
negeri lebih baikdari domestik (Misalnya: Singapore)
sehingga ada kemungkinan kalau dibebaskan maka level
tengah ini akan diisi oleh tenaga kerja dari negara-
negara ASEAN lain.
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ÿ UKM masih mengharapkan bantuan pemerintah berupa
HIBAH (permodalan) padahal kalau ukurannya sudah
kecil dan menengah seharusnya sudah bisa mandiri.

Peluang: Ancaman :

ÿ Meskipun pasar domestik besar, tetapi peluang di pasar
ASEAN yangjuga besar terbuka untukdimanfaatkan

ÿ Akses ke bahan baku dan input lain dari negara ASEAN
lain terbuka

ÿ Peluang untuk belajar teknologi produksi dari negara
ASEAN lain

ÿ Peluang untuk menjual barang inovasi lokal ke pasar
ASEAN yang memiliki karakteristik selera yang hampir
sama seperti Filipina.

ÿ Pasar domestik yang besar bisa menjadi sasaran bagi
datangnya pengusaha ASEAN masukke Indonesia.

ÿ Berbagai faktor makro memperlemah daya saing produk
yang dihasilkan UKM Indonesia (diantaranya
infrastruktur yang terbelakang membuat biaya
operasional tinggi; lemahnya pengawasan di pasar
domestik dll).

ÿ Orientasi sebagian masyarakat pada produk import.

ÿ Lemahnya SDM, terutama untuk yang terlatih sesuai
dengan spesifikasi yang dibutuhkan dunia usaha

sehingga walaupun jumlahnya banyak tapi produktifitas
masih kalah dengan negara ASEAN lain.

ÿ Persepsi dunia usaha bahwa SDM (terutama untuk level
manajer keatas) yang lulus dari perguruan tinggi luar
negeri lebih baikdari domestik (Misalnya: Singapore)
sehingga ada kemungkinan kalau dibebaskan maka level
tengah ini akan diisi oleh tenaga kerja dari negara-
negara ASEAN lain.
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