
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dimensi kemanusiaan dalam GBHN 1993 menegaskan arah 

kebijaksanaan pembangunan untuk mendukung dan menunjang 

berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran serta, 

produktivitas rakyat dan efisiensi, dan menjadi pangkal tolak untuk 

membangun ekonomi yang kukuh , mandiri dan berkeadilan. Dalam 

pengertian itu setiap warga memperoleh kesempatan untuk berperan 

serta dalam pembangunan dan menikmati hasilnya secara adil sesuai 

dengan nilai kemanusiaan 

Ekonomi nasional yang kukuh dan mandiri hanya dapat dibangun 

melalui transformasi kemampuan usaha nasional, berawal dari usaha 

kecil yang meningkat ke usaha menengah dan kemudian menjadi usaha 

besar. Transformasi itu berupa kegiatan produktif yang rnenciptakan 

surplus produksi dalam masyarakat kemudian diubah menjadi tabungan 

dan selanjutnya diwujudkan dalam investasi sehingga menciptakan 

akumulasi modal dalam bentuk pembelian peralatan, mesin dan 

teknologi baru yang akhirnya dapat meningkatkan produksi. 

Proses transformasi tersebut perlu disiapkan secara sistematis, dan 

harus sejalan dengan tingkat kemampuan, serta perkembangan 

kelembagaan sosial ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat. Ini 

berarti pengembangan usaha kecil bersifat strategis dan mempunyai 

dimensi yang luas bagi penguatan ekonomi bangsa. Dalam rangka ini 

GBHN 1993 menegaskan bahwa pembinaan dan pengembangan usaha 

kecil perlu lebih diberikan perhatian. 

Berdasarkan data dari Departemen Koperasi dan PK , Pada tahun 

1993 terdapat 34,2 juta pengusaha kecil (PK),terdiri dari sekitar 63,6% 

berada di sektor pertanian,sektor perdagangan 17,4%, sektor industri 

pengolahan 7,5% dan sektor lainnya 11,5%. Perkembangan pengusaha 

kecil terus meningkat, selanjutnya didalam pembentukan Produk 
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Domestik Bruto (PDB) pada tahun 1993, menunjukkan bahwa usaha 

kecil menyumbangkan kontribusinya sebesar 38,9%. Potensi lain yang 

dapat diberikan oleh usaha kecil dalam perekonomian nasional adalah 

sebagai berikut; 

1. Dilihat dari lokasi usaha, usaha kecil tersebar di seluruh pelosok 

nusantara, karena itu ia merupakan jalur distribusi yang efektif dalam 

memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat. 

2. Dari segi produksi umurnnya memanfaatkan bahan baku lokal, 

sehingga mampu meningkatkan nilai tambah sumberdaya lokal. 

3. Dengan jumlah yang begitu besar, usaha kecil memberikan 

sumbangan terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. 

4. Usaha kecil juga memiliki potensi untuk rnemperkukuh struktur 

ekonomi nasional melalui berbagai bentuk kemitraan dengan usaha 

menengah dan usaha besar. 

Kebijaksanaan terakhir yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam 

rangka pembinaan dan pengembangan usaha kecil yaitu dalam bentuk 

Undang-Undang No.9 tahun 1995 (UU No.9 I1 995) tentang usaha kecil 

terlihat jelas sebagai keinginan politik yang kuat untuk membangun 

usaha kecil agar menjadi lebih baik kedudukannya dalam sistem 

perekonomian nasional. UU No.911995 tersebut menjelaskan mengenai 

perlunya pengaturan kehidupan usaha kecil agar lebih diberdayakan 

dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan 

perkembangan ekonomi dimasa yang akan datang. 

Potensi yang dernikian besar tersebut, ternyata belum secara 

optimal teraktualisasi sebagaimana yang diharapkan, khususnya 

pengembangan usaha kecil di propinsi Timor Timur . Mengacu pada 

baseline economic Survey Timor Timur tahun 1995, belum optimalnya 

pengembangan usaha kecil dipropinsi Timor Timur bersumber karena 

sejumlah kendala yang dihadapi . Kendala tersebut meliputi : (1) 

kelemahan dari segi akses pasar, (2) terbatasnya akses terhadap sumber 

modal, (3) keterbatasan penguasaan teknologi yang berakibat pada 

rendahnya mutu hasil produksi, (4) rendahnya tingkat ketrampilan dan 
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profesionalisme sumberdaya manusia serta (5) rendahnya kemampuan 

organisasi dan manajemen. 

Secara keseluruhan harus diakui bahwa perkembangan ekonomi 

Timor Timur cukup memberikan hasil yang positif selama 18 tahun 

terakhir (sebelum krisis moneter menimpa tahun 1997) dibandingkan 

dengan 40 tahun sebelumnya. pertumbuhan yang cukup tinggi pada awal 

tahun 1990 (1 1,6%) diduga dari dua faktor. Pertama, karena keterbukaan 

Timor Timur yang memungkinkan para petani mengelola sawah dan 

ladangnya, sehingga produksi lebih meningkat dan meningkatkan 

penerimaan dari sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat pada produksi 

pangan yang mempunyai konstribusi diatas 50 O/O pada pembentukaan 

Produk Domestik Tegional Bruto (PDRB) dari sektor pertanian yang 

mengalami kenaikan dari 23,5 milyar rupiah menjadi 26,8 milyar rupiah. 

Selama masa ketertutupan Timor Timur produksi pertanian sulit 

ditingkatkan karena berbagai peraturan birokrasi dan militer yang 

menghadang seperti surat ijin jalan. Sehingga orang malas untuk pergi ke 

sawah atau berusaha. Faktor kedua yang memungkinkan naiknya 

pertumbuhan ekonomi di Timor Timur adalah masih berkaitan dengan 

faktor pertama yaitu keterbukaan itu menyebabkan akses produksi 

pertanian ke pasar yang masih sederhana cukup mudah sehingga 

meningkatkan penerimaan mereka. 

Seiring dengan perturnbuhan ekonomi tersebut , muncul banyak 

pengusaha yang terlibat dalam dunia usaha. Menurut Data Kantor 

Wilayah Departemen Koperasi & Pengusaha Kecil Propinsi Timor Timur 

(1996) terdapat 3.782 orang pengusaha kecil yang tersebar di 13 (tiga 

belas) kabupaten, dan 1675 orang atau 47, 57% diantaranya adalah 

binaan Departemen Koperasi dan PPK. Jumlah Pengusaha kecil per sektor 

yang tersebar di kabupaten propinsi Timor Timur dapat dilihat pada 

Tabel 1. 
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Tabel 1. Jumlah Pengusaha Kecil Per Sektor Se Propinsi Timor Timur 
Tahun 1996. 

Forum temu konsultasi kewirausahaan di propinsi Timor Timur 

tahun 1996 menyimpulkan bahwa kebanyakan dari Pengusaha kecil 

tersebut belum memiliki jiwa berbisnis dengan baik. Motivasi mereka 

dalam berbisnis kadang terkesan hanya spekulasi atau " main coba-coba 

saja". Sebagian dari mereka tidak memiliki minat yang sungguh-sungguh 

untuk mengembangkan usaha kecil yang dapat bertahan dalam jangka 

waktu yang panjang. Disamping itu kemampuan untuk mendayagunakan 

sumber dana sendiri masih terbatas, sebagian besar masih mengharapkan 

sumber dana dari luar , dibenak mereka adalah bagaimana cepat 

mendapatkan uang (modal) yang banyak melalui bantuan atau pinjaman, 

tetapi kemampuan untuk mengelola usahanya dengan tekun dan sabar 

masih kurang. Mereka belum dapat mengelola sistem manajemen dan 

organisasi yang dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan usaha . 
Kendala lain yang dihadapi Pengusaha kecil Timor Timur adalah 

kelemahan akses pasar, kesulitan pemasaran terletak pada produksi, yaitu 
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kekurangmampuan usaha kecil untuk memproduksi barangljasa yang 

dibutuhkan dengan mutu tinggi dan haga pantas. Mereka belum dapat 

mengeiola produk usaha mereka yang dapat menembus pasar. 

lntensifikasi dan diversifikasi pemasaran masih sulit dilakukan sebagai 

akibat dari kurangnya informasi pasar dan masih sempitnya pasar 

produksi usaha kecil. 

Persaingan adalah kesulitan yang banyak juga di sebut-sebut. Hanya 

perlu menggali lebih jauh, persaingan macam apa yang sesungguhnya 

dihadapi 2 .  Persaingan yang paling berat adalah suatu produk tradisional 

mendapat saingan dari barang-barang substitusi yang lebih praktis 

kegunaannya dan lebih murah harganya. Produk tais tradisional misalnya 

banyak kalah bersaing dengan produk-produk tais yang dibuat dengan 

alat tenun mesin. 

Tjakrawerdaya (1997) , mengemukakan bahwa lahir, tumbuh, dan 

berkembangnya usaha kecil akan sangat tergantung pada peranan dan 

kualitas Pengusaha kecil itu sendiri , untuk itu Pengusaha kecil mesti 

memiliki kompetensi yang dicirikan oleh ; (1) memiliki kernampuan 

manajerial, (1) memiliki etos kerja yang tinggi, (2) tanggap dan dinamis, 

(3) berani mengambil resiko , (4). memiliki daya saing kuat dalam 

berusaha, ; (5) memiliki kemampuan manajerial, (6). memiliki 

ketrampilan teknis, (7) kreatif mencari dan menciptakan peluang pasar. 

Pada dasarnya, untuk membentuk ketujuh kompetensi orang yang 

berkemampuan menjalankan usaha kecil tersebut diatas dapat dilakukan 

dengan pelatihan. Untuk itu, program-program pelatihan perlu dirancang 

dengan baik sehingga dapat rnemecahkan sejumlah kendala yang masih 

dihadapi oleh Pengusaha kecil . 

Pelatihan bagi Pengusaha kecil diperlukan untuk meningkatkan 

unsur-unsur yang terdapat didalam diri tiap-tiap Pengusaha kecil, dalam 

ha1 ini pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. Untuk meningkatkan 

kemampuan Pengusaha kecil, tidak cukup hanya dengan pengalaman 

saja tetapi juga diperlukan pelatihan yang akan rnemberikan kesempatan 

untuk dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya. Dengan kata 
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lain, tujuan dari pelatihan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan 

efektifitas kerja Pengusaha kecil dalarn mencapai hasil-hasil kerja yang 

telah ditetapkan. 

Dalam hubungannya dengan pelatihan usaha kecil di Propinsi 

Timor Timur, masih dirasakan adanya kesenjangan antara materi 

pelatihan dengan kebutuhan pengusaha kecil. Seringkali ketidaksesuain 

harapan pengusaha kecil dengan visi pembina menimbulkan keengganan 

untuk mengikuti pembinaan serupa pada waktu berikutnya, ha1 ini pula 

yang sering menjadi keluhan sebagian pembina. Hingga saat ini banyak 

diantara pembina yang belum berhasil memperoleh sistem pelatihan 

yang ada yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pengusaha 

kecil di wilayah Timor Timur yang relatif sangat heterogen dalam banyak 

hal. 

Dengan belum ditemukan sistem pelatihan usaha kecil yang dapat 

dipakai sebagai acuan dalam pembinaan pengusaha kecil di propinsi 

Timor Timur , mengakibatkan program pelatihan yang dilakukan oleh 

instansi pernbina usaha kecil seringkali tidak secara optimal teraktualisasi 

sesuai dengan harapan, ha1 ini sangat disayangkan karena komitmen 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tirnor Timur dalam rangka 

mengembangkan sumberdaya manusia khususnya pengusaha kecil sangat 

besar yang ditandai dengan pengalokasian dana pembinaanl pelatihan 

yang cukup besar. 

Disamping belum adanya sistern pelatihan yang terpadu, dirasakan 

juga konsep pelatihan masih menyentuh kegiatan pelatihannya saja. 

Padahal konsep pelatihan terpadu adalah bagaimana memforrnulasi- kan 

sistem pelatihan mulai dari apa yang mesti dilakukan sebelum pelatihan 

(pre-training) sampai dengan apa yang kita lakukan setelah Pelatihan 

(post- training), sehingga landasan, filosofi, tujuan serta prinsip-prinsip 

pelatihan dapat tenvujud dengan baik. 

Bila kondisi seperti ini tidak segera dicarikan jalan keluar, akibatnya 

selain sasaran dan pengembangan pernbinaan dalam rangka 

perberdayaan usaha kecil di propinsi Timor Timur tidak akan dicapai, 
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juga pengalokasian dana untuk pelatihan usaha kecil yang sangat besar 

akan sia-sia karena sistem pelatihan masih belum menjawab kebutuhan 

Pengusaha kecil diwilayah ini. 

Salah satu faktor kunci dalam rangka pemberdayaan usaha kecil 

yang bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha 

kecil rnenjadi usaha tangguh dan mandiri serta dapat berkembang 

menjadi usaha menengah adalah diperlukan Training Needs Assessment 

(TNA), melalui TNA diharapkan akan diperoleh suatu gambaran 

mengenai kebutuhan pelatihan yang diperlukan oleh setiap Pengusaha 

kecil, sehingga dapat dikembangkan sistem pelatihan yang lebih sesuai 

dengan kebutuhan usaha kecil. 

6. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari uraian diatas, secara ringkas 

rumusan masalah yang berkaitan dengan analisis kebutuhan pelatihan 

dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil 

menjadi usaha tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi 

usaha menengah , adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem pelatihan usaha kecil yang ada ? 

2. Bagaimana efektifitas sistem pelatihan yang telah diberikan dalarn 

rangka pemberdayaan usaha kecil ? 

3. Bagaimana tuntutan kompetensi pengusaha kecil dalam rangka 

pemberdayaan usaha kecil ? 

4. Bagaimana sistem pelatihan dan pengembangan pengusaha kecil 

yang sesuai dengan kebutuhan pemberdayaan usaha kecil. 7 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pelatihan 

dalam rangka pemberdayaan usaha kecil. Hasil yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah diperoleh suatu bentuk pelatihan yang tepat bagi 

pengembangan Pengusaha kecil yang dapat menumbuhkan dan 

meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan 
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mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Secara rinci 

tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mengkaji sistem pelatihan usaha kecil yang ada. 

2. Menganalisis efektivitasl manfaat pelatihan yang dilakukan selama ini 

dilihat dari aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap pengusaha 

kecil. 

3. Mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan pengusaha kecil dalam 

rangka pernberdayaan usaha kecil. 

4. Mengkaji model analisis kebutuhan pelatihan dengan menggunakan 

Training Need Assessment Tool (T-NAT) pada program pelatihan 

dalam rangka pernberdayaan usaha kecil. 

5. Mengembangkan sistem program pelatihan dalam rangka 

pemberdayaan usaha kecil. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bagi Lembaga Pembina Pengusaha Kecil 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dalam 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program 

pengembangan pelatihan usaha kecil di propinsi Timor Timur. 

2. Bagi Penulis 

Merupakan peluang dan kesempatan untuk dapat 

mengaplikasikan konsep-konsep dan ketrampilan yang diperoleh 

selama proses perkuliahan di Magister Manajemen Agribisnis (MMA) 

lnstitut Pertanian Bogor kedalam dunia nyata . Kegiatan ini juga 

merupakan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman tentang aktivitas manajemen sumberdaya manusia dan 

pelatihan secara khusus. 
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E. Ruang Lingkup 

Pengkajian rnasalah dibatasildifokuskan hanya kepada kegiatan 

pelatihan dan sistern pengernbangan pelatihan khususnya dalarn rangka 

pernberdayaan usaha kecil yang bertujuan untuk menurnbuhkan dan 

rneningkatkan kernampuan usaha kecil rnenjadi usaha tangguh dan 

rnandiri serta dapat berkernbang rnenjadi usaha rnenengah. 
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