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kertas ini mencoba meneliti pengembangan kecil dan pendirian cottage (sce di indonesia.
perhatian khusus diberikan ke karakteristik utama dan masalah sce. pertumbuhan cepat dari besar dan
pendirian sedang (lme sejak 1970 telah menaungi pertumbuhan tidak giat sce. meskipun demikian, sce
telah bermain dapat mempertimbangkan peranan di pembangkitan tenaga kerja dan mendukung
pencarian rumah tangga. tentu saja program macam telah menawarkan oleh lembaga macam (saya. e.
pemerintah, ngo, universitas) menguasakan sce, tetapi hasil mungkin untuk;menjadi marjinal salah
satu di mendorong pertumbuhan sce atau merubah indonesia’ struktur industri. ini juga menunjukkan
bahwa sub-contracting dan skema orang tua angkat diantara kecil dan pendirian besar di indonesia telah
masih di dalam “embryonic” tingkatan. kertas ini, oleh sebab itu, memanggil urgensi menemukan
kembali parnership dan pengembangan kecil program.
MENGAPA USAHA KECIL PERLU DIKEMBANGKAN?
Sejak tahun 1983, pemerintah secara konsisten telah melakukan berbagai upaya deregulasi
sebagai upaya penyesuaian struktural dan restrukturisasi perekonomian. Kendati demikian, banyak
yang mensinyalir deregulasi di bidang perdagangan dan investasi tidak memberi banyak keuntungan
bagi perusahaan kecil dan menengah; bahkan justru perusahaan besar dan konglomeratlah yang
mendapat keuntungan. Studi empiris membuktikan bahwa pertambahan nilai tambah ternyata tidak
dinikmati oleh perusahaan skla kecil, sedang, dan besar, namun justru perusahaan skala konglomerat,
dengan tenaga kerja lebih dari 1000 orang, yang menikmati kenaikan nilai tambah secara absolut
maupun per rata-rata perusahaan (Kuncoro & Abimanyu, 1995).
Dalam konstelasi inilah, perhatian untuk menumbuhkembangkan industri kecil dan rumah
tangga (IKRT) setidaknya dilandasi oleh tiga alasan. Pertama, IKRT menyerap banyak tenaga kerja.
Kecenderungan menerap banyak tenaga kerja umumnya membuat banyak IKRT juga intensif dalam
menggunakan sumberdaya alam lokal. Apalagi karena lokasinya banyak di pedesaan, pertumbuhan
IKRT akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan
jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi di pedesaan
(Simatupang, et al., 1994; Kuncoro, 1996). Dari sisi kebijakan, IKRT jelas perlu mendapat perhatian
karena tidak hanya memberikan penghasilan bagi sebagian besar angkatan kerja Indonesia, namun juga
merupakan ujung tombak dalam upaya pengentasan kemiskinan. Di perdesaan, peran penting IKRT
memberikan tambahan pendapatan (Sandee et al., 1994), merupakan seedbed bagai pengembangan
industri dan sebagai pelengkap produksi pertanian bagi penduduk miskin (Weijland, 1999). Boleh
dikata, ia juga berfungsi sebagai strategi mempertahankan hidup (survival strategy) di tengah krismon.
Kedua, IKRT memegang peranan penting dalam ekspor nonmigas, yang pada tahun 1990
mencapai US$ 1.031 juta atau menempati rangking kedua setelah ekspor dari kelompok aneka industri.
Ketiga, adanya urgensi untuk struktur ekonomi yang berbentuk piramida pada PJPT I menjadi
semacam "gunungan" pada PJPT II. Gambar 1 memperlihatkan bahwa pada puncak piramida dipegang
oleh usaha skala besar, dengan ciri: beroperasi dalam struktur pasar quasi-monopoli oligopolistik,
hambatan masuk tinggi (adanya bea masuk, nontariff, modal, dll.), menikmati margin keuntungan yang

tinggi, dan akumulasi modal cepat. Puncak piramida ini (bagian yang diarsir) sejalan dengan hasil
survei Warta Ekonomi (1993) mengenai omset 200 konglomerat Indonesia. Pada dasar piramida
didominasi oleh usaha skala menengah dan kecil yang beroperasi dalam iklimyang sangat kompetitif,
hambatan masuk rendah, margin keuntungan rendah, dan tingkat drop-out tinggi. Struktur ekonomi
bentuk piramida terbukti telah mencuatkan isyu konsentrasi dan konglomerasi, serta banyak dituding
melestarikan dualisme perekonomian nasional.

PROFIL DAN SEBARAN USAHA KECIL
Ada dua definisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia. Pertama, definisi usaha kecil menurut
Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki
hasil penjualan tahunan maksimal Rp 1 milyar dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha, paling banyak Rp 200 juta (Sudisman & Sari, 1996: 5). Kedua, menurut
kategori Biro Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah
tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasrakan jumlah pekerjanya, yaitu: (1) industri rumah
tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah
dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih (BPS, 1999: 250).
Kendati beberapa definisi mengenai usaha kecil namun agaknya usaha kecil mempunyai
karakteristik yang hampir seragam. Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang
administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai
pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat
dekatnya. Data BPS (1994) menunjukkan hingga saat ini jumlah pengusaha kecil telah mencapai
34,316 juta orang yang meliputi 15, 635 juta pengusaha kecil mandiri (tanpa menggunakan tenaga kerja
lain), 18,227 juta orang pengusaha kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri serta
54 ribu orang pengusaha kecil yang memiliki tenaga kerja tetap.
Kedua, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga
mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain
seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.
Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum.
Menurut catatan BPS (1994), dari jumlah perusahaan kecil sebanyak sebanyak 124.990, ternyata 90,6
persen merupakan perusahaan perorangan yang tidak berakta notaris; 4,7 persen tergolong perusahaan
perorangan berakta notaris; dan hanya 1,7 persen yang sudah mempunyai badan hukum (PT/NV, CV,
Firma, atau Koperasi).
Keempat, dilihat menurut golongan industri tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh
industri kecil bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC31),
diikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam (ISIC36), industri tekstil (ISIC32), dan
industri kayu,bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumahtangga (ISIC33) masingmasing berkisar antara 21% hingga 22% dari seluruh industri kecil yang ada. Sedangkan yang bergerak
pada kelompok usaha industri kertas (34) dan kimia (35) relatif masih sangat sedikit sekali yaitu kurang
dari 1%.
industri kecil dan rumah tangga (IKRT) memiliki peranan yang cukup besar dalam industri
manufaktur dilihat dari sisi jumlah unit usaha dan daya serap tenaga kerja, namun lemah dalam
menyumbang nilai tambah pada tahun 1990. Dari total unit usaha manufaktur di Indonesia sebanyak
1,524 juta, ternyata 99,2 persen merupakan unit usaha IKRT. IKRT, dengan jumlah tenaga kerja
kurang dari 20 orang, mampu menyediakan kesempatan kerja sebesar 67,3 persen dari total kesempatan
kerja. Kendati demikian, sumbangan nilai tambah IKRT terhadap industri manufaktur hanya sebesar
17,8 persen. Banyaknya jumlah orang yang bekerja pada IKRT memperlihatkan betapa pentingnya

peranan IKRT dalam membantu memecahkan masalah pengangguran dan pemerataan distribusi
pendapatan.

TANTANGAN DAN MASALAH
Secara garis besar, tantangan yang dihadapi pengusaha kecil dapat dibagi dalam dua kategori:
Pertama, bagi PK dengan omset kurang dari Rp 50 juta umumnya tantangan yang dihadapi adalah
bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. Bagi mereka, umumnya asal dapat berjualan
dengan “aman” sudah cukup. Mereka umumnya tidak membutuhkan modal yang besar untuk ekspansi
produksi; biasanya modal yang diperlukan sekedar membantu kelancaran cashflow saja. Bisa dipahami
bila kredit dari BPR-BPR, BKK, TPSP (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam-KUD) amat membantu
modal kerja mereka.
Kedua, bagi PK dengan omset antara Rp 50 juta hingga Rp 1 milyar, tantangan yang dihadapi
jauh lebih kompleks. Umumnya mereka mulai memikirkan untuk melakukan ekspansi usaha lebih
lanjut. Berdasarkan pengamatan Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil UGM, urutan prioritas
permasalahan yang dihadapi oleh PK jenis ini adalah (Kuncoro, 1997): (1) Masalah belum dipunyainya
sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan
pengelolaan perusahaan; (2) Masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat studi kelayakan
untuk memperoleh pinjaman baik dari bank maupun modal ventura karena kebanyakan PK mengeluh
berbelitnya prosedur mendapatkan kredit, agunan tidak memenuhi syarat, dan tingkat bunga dinilai
terlalu tinggi; (3) Masalah menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar
semakin ketat; (4) Masalah akses terhadap teknologi terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/grup
bisnis tertentu dan selera konsumen cepat berubah; (5) Masalah memperoleh bahan baku terutama
karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku, bahan baku berkulaitas rendah,
dan tingginya harga bahan baku; (6) Masalah perbaikan kualitas barang dan efisiensi terutama bagi
yang sudah menggarap pasar ekspor karena selera konsumen berubah cepat, pasar dikuasai perusahaan
tertentu, dan banyak barang pengganti; (7) Masalah tenaga kerja karena sulit mendapatkan tenaga kerja
yang terampil.

MENCARI STRATEGI PEMBERDAYAAN YANG TEPAT
Strategi pemberdayaan yang telah diupayakan selama ini dapat diklasifikasikan dalam:
• Aspek managerial, yang meliputi: peningkatan produktivitas/omset/tingkat utilisasi/tingkat
hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran, dan pengembangan sumberdaya manusia.
• Aspek permodalan, yang meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN
dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit
bank) dan kemudahan kredit (KUPEDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit Mini/Midi, KKU).
• Mengembangkan program kemitraan dengan besar usaha baik lewat sistem Bapak-Anak
Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (forward linkage), keterkaitan hilir-hulu (backward linkage),
modal ventura, ataupun subkontrak.

• Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah berbentuk PIK
(Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil)
yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri).
• Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha
Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan).

SIMPULAN DAN IMPLIKASI
Memang berbagai program telah ditawarkan oleh banyak lembaga baik pemerintah, LSM
maupun universitas. Namun, hasil dari program tersebut belum banyak dirasakan oleh sebagain besar
IKRT. Ini terbukti setidaknya dari belum tuntasnya masalah yang mereka hadapi. Program kemitraan
dan keterkaitan antara usaha besar dan kecil ternyata masih dalam tahap embrionik.
Implikasinya, agaknya sudah saatnya diperlukan reorientasi prinsip kemitraan. Jalinan kemitraan harus
didasarkan atas prinsip sinergi, yaitu saling membutuhkan dan saling membantu. Prinsip saling
membutuhkan akan menjamin kemitraan berjalan lebih langgeng karena bersifat "alami" dan tidak atas
dasar "belas kasihan". Berlandaskan prinsip ini, usaha besar akan selalu mengajak usaha kecil sebagai
partner in progress. Pola bapak-anak angkat banyak yang tidak didasari atas prinsip saling
membutuhkan. Ini berdasarkan fakta, seringkali bidang usaha dari si Bapak Angkat sama sekali
berbeda dan tidak ada kaitan hulu-hilir atau hilir-hulu dengan bidang usaha dari usaha kecil yang
menjadi anak angkatnya. Sistem Bapak Angkat ini memang diharuskan bagi BUMN dengan
menyisihkan 1-5% labanya, dan bagi perusahaan swasta besar dengan cara persuasif. Yang terjadi di
lapangan adalah: (1) pembinaan yang diberikan bapak angkat dirasakan kurang efektif karena bapak
angkat bagaikan sinterklas yang membagi dana pembinaan tanpa peduli dengan dinamika bisnis anak
angkatnya; (2) Bapak Angkat pun merasakan kemitraan yang terjalin hanyalah sekadar memenuhi misi
sosial.
Prinsip saling membantu akan muncul apabila usaha besar memang membutuhkan kehadiran
usaha kecil. Program subkontrak yang telah berjalan dari Grup Astra dan Bukaka, misalnya, merupakan
contoh betapa jalinan kemitraan dapat meningkatkan efisiensi. Astra mensubkontrakkan pembuatan
suku cadang kendaraan bermotor kepada para pengusaha kecil di Jawa. Bukaka juga mempercayakan
pembuatan bagian-bagian tertentu dari "garbarata" kepada pengusaha kecil. Demikian juga, pengusahapengusaha batik nasional kita mendapat pasokan batik dari pengusaha batik skala kecil di Yogya dan
Surakarta. Studi Ismoyowati (1996) menunjukkan bahwa dengan pola subkontrak: (1) telah terjadi
peningkatan efisiensi dan produktivitas pengusaha kecil mitra binaan PT Astra; (2) peningkatan
kualitas output dan ketepatan pengiriman barang; (3) industri kecil penghasil komponen kendaraan
bermotor, yang merupakan binaan Astra, yang tadinya bersifat padat karya berubah menjadi industri
padat modal. Studi Harianto (1996) pun menemukan adanya praktek subkontrak yang menguntungkan
untuk industri sepeda, permesinan, dan perdagangan di Jabotabek, Bandung, Klaten, Jawa Timur, dan
Bali karena dapat menekan ongkos, adanya technical linkages, dan berbagi resiko. Jelas, dengan
kemitraan pola subkontrak dan dagang semacam ini tidak ada superioritas dan inferioritas; yang ada
hanya mutual relationship, saling membantu karena adanya hubungan proses produksi yang saling
menguntungkan.
Apabila kedua prinsip kemitraan tersebut diterapkan, maka kemitraan bukan lagi "barang
mewah" di Indonesia, namun akan menjadi "barang kebutuhan" sebagaimana lazimnya hubungan
bisnis yang lain. Kemitraan bukan lagi merupakan charity. Sebagai mitra tentunya, kedua belah pihak
berdiri pada posisi yang setara. Pada gilirannya, dengan kemitraan diharapkan tidak ada lagi
kecemburuan dan kesenjangan sosial.

Harus diakui agaknya tidak mudah menerapkan kedua prinsip ini dalam praktek bisnis.
Perusahaan besar, BUMN, dan bank dalam berhadapan dengan usaha kecil umumnya memegang
prinsip: (1) menguntungkan; (2) aman; dan syukur (3) bermanfaat
Oleh karena itu, barangkali format kemitraan pun perlu disesuaikan dengan potensi dan
karakteristik daerah. Studi dan program pelatihan yang telah kami terapkan di Kabupaten Ende,
Propinsi NTT, sebagai contoh, mengindikasikan pentingnya mengkaitkan pengembangan usaha kecil
dengan pariwisata (Kuncoro, et al., 1997). Gambar 3 berikut ini memperlihatkan bagaimana strategi
kemitraan dengan pola pariwisata berbasis usaha kecil. Dalam kerangka ini, terangkum kemitraan antar
skala usaha, antar daerah wisata, dan antar sektor usaha kecil dan pariwisata.
Masalahnya kini, apakah kemitraan hanya sekedar retorika politis semata, ataukah memang
secara kongkrit dan konsisten hendak diwujudkan dengan tindakan nyata? Komitmen kemitraan
dirasakan bagaikan angin segar bagi kebanyakan usaha kecil. Harapan mereka adalah agar program
kemitraan ini tidak hanya seperti angin sepoi-sepoi yang cepat berlalu. Semoga kemitraan tidak hanya
sekedar menjadi mitos.
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