
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Potensi kelautan dan perikanan yang melimpah sejatinya harus dapat 

menjadi Primemover bagi pembangunan nasional. Namun sampai saat ini potensi 

tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga belum berdampak 

secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir (nelayan 

dan pembudidaya ikan) yang mengakibatkan termajinalisasinya kondisi 

masyarakat pesisir sehingga resistensi angka kemiskinan selalu terlihat jelas. 

Salah satu penyebab dari kendala tersebut adalah kelemahan masyarakat pesisir 

untuk mengakses permodalan, baik dari perbankan maupun non perbankan. 

Salah satu faktor penyebab lemahnya akses permodalan masyarakat pesisir 

ini adalah kurangnya pengetahuan tentang sumber-sumber permodalan, cara 

mengaksesnya dan ketidaksiapan persyaratan yang diminta oleh lembaga-lembaga 

pembiayaan. Di samping itu lembaga-lembaga pembiayaan belum berpihak 

kepada Usaha Kecil dan Mikro (UKM) khususnya di bidang perikanan yang 

terindikasi mempunyai risiko tinggi. Kondisi demikian membuat masyarakat 

pesisir sangat tergantung pada rentenir yang dapat diakses setiap saat dengan cara 

yang sangat mudah, walaupun dengan bunga yang sangat tinggi. 

Hal ini menunjukkan kondisi masyarakat pesisir, sebagaimana disebutkan 

di atas, membutuhkan intervensi pemerintah melalui program pembangunan 

sesuai dengan kondisi yang ada.  Namun demikian pada umumnya program 

pembangunan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tidak sesuai dengan 
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kondisi yang ada.  Selain model program yang bersifat hibah (bantuan murni), 

pelaksanaannya tidak dibarengi dengan pendampingan sehingga menimbulkan 

persepsi yang berbeda-beda di masyarakat.  Hal ini sudah disadari pemerintah 

sehingga perlu dirumuskan sebuah program yang bersifat pemberdayaan 

masyarakat  (Community Development).  

Menurut Ismawan (2003), pendekatan program pembangunan yang 

dilaksanakan cenderung didasari oleh pendekatan proyek yang mengandung 

kelemahan-kelemahan, yaitu : (1) Adanya pola berpikir proyek yang selalu 

dibatasi waktu anggaran yang sempit; (2) Bekerja berdasarkan anggaran yang 

dialokasikan; dan (3) Tidak ada kepastian tindak lanjut dari pelaksanaan 

pembangunan. Akibat dari ketiga hal tersebut adalah adanya batasan waktu yang 

terjadi yang seringkali mengkandaskan suatu kegiatan yang awalnya berjalan 

cukup baik. Keadaan ini menjadi semakin tidak menentu karena kurang 

terencananya keberlanjutan pasca kegiatan dan tidak memiliki exit strategy yang 

memadai.  

Pada akhirnya, kelemahan mendasar pada pendekatan pembangunan yang 

digunakan oleh pemerintah Orde Baru tersebut berakibat pada kerentanan kondisi 

sosial ekonomi.  Kondisi itu terbukti pada saat krisis melanda pada tahun 1998, 

dimana jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 24,2% dalam kurun waktu 

kurang dari satu tahun. Dampak dari kesalahan sistem pembangunan pada masa 

lalu juga berimbas pada masyarakat pesisir, khususnya nelayan skala kecil. 

Bahkan bagi kelompok nelayan ini dampak yang dirasakan tampaknya lebih besar 

dibandingkan yang menimpa kelompok masyarakat lainnya. Hasil olahan yang 

dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan terhadap data Yayasan 
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Semeru (2004) menunjukkan nilai Indeks Kemiskinan atau Poverty Headcount 

Index (PHI) masyarakat  pesisir adalah 0,3214 atau secara rata-rata 32,14% dari 

penduduk desa pesisir tergolong miskin. Miskin merupakan ketidak-mampuan 

dan ketidak-berdayaan seseorang atau kelompok didalam menggunakan potensi 

yang ada di dalam dan di luar lingkungannya sendiri (Nikijuluw, 2001) 

 Nilai PHI untuk masyarakat seluruh Indonesia 0,18 atau “hanya” 18% 

dari penduduk Indonesia tergolong miskin. Kondisi ini menunjukkan penduduk 

desa pesisir secara rata-rata lebih miskin dibanding penduduk miskin di Indonesia. 

Kondisi masyarakat pesisir masih hidup di bawah garis kemiskinan dapat lihat 

pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Kondisi Masyarakat Pesisir 

NO Kondisi Masyarakat Pesisir Jumlah 

1 Desa Pesisir 8.090 Desa

2 Masyarakat Pesisir ; 16.240.000 Jiwa

 - Nelayan 4.015.320 Jiwa

 - Pembudidaya 2.671.400 Jiwa

 - Masyarakat Pesisir Lainnya 9.733.280 Jiwa

3 Prosentase yang hidup di bawah garis Kemiskinan 5.254.400 Jiwa

Sumber : Pedum PEMP, Ditjen KP3K, Dit PMP, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007. 

  
Beberapa literatur menunjukkan bahwa kelompok nelayan termasuk suatu 

kelompok masyarakat yang tergolong miskin dan bahkan jika dibandingkan 

dengan kelompok masyarakat lain di sektor pertanian, nelayan dapat digolongkan 

sebagai lapisan sosial yang paling miskin (Mubyarto et al., 1984).  



 

 4

Terkait dengan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, 

khususnya nelayan, sedikitnya empat macam kebijakan pemerintah yang 

diketahui telah dilaksanakan dan mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan 

secara langsung, yaitu : (1) Kebijakan motorisasi dan modernisasi alat tangkap; 

(2) Kebijakan perluasan lapangan usaha; (3) Kebijakan pengaturan/regulasi; dan 

yang paling mutakhir adalah 4) Kebijakan pendanaan melalui revolving credit.  

Terkait dengan kebijakan yang terakhir disebut, sejak tahun 1974 pemerintah 

secara parsial telah mengeluarkan program bantuan kredit melalui Bank Rakyat 

Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya, program kredit ini dilanjutkan dalam 

bentuk seperti kredit investasi kecil (KIK), kredit modal kerja permanen (KMKP) 

dan kredit Bimas. Sekalipun demikian, paket bantuan kredit tersebut atau 

program-program lain seperti program kredit bergulir atau program Inpres Desa 

Tertinggal (IDT) belum mampu mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat 

nelayan. Tidak sedikit bantuan kredit dan kredit bergulir mengalami kemacetan 

sehingga pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan bantuan kredit untuk 

masyarakat nelayan.  

Hambatan pengembalian bantuan kredit ini disebabkan oleh kecilnya 

tingkat penghasilan nelayan sebagai akibat kesulitan memperoleh hasil tangkapan, 

besarnya biaya operasi, kerusakan peralatan tangkap, jaringan perdagangan ikan 

yang merugikan dan persepsi yang salah terhadap bantuan pemerintah. Alasan 

yang terakhir ini memandang bahwa setiap bantuan kredit modal atau peralatan 

tangkap yang disalurkan kepada nelayan dianggapnya sebagai pemberian yang 

cuma-cuma dari pemerintah sehingga nelayan tidak wajib mengembalikannya. 

Untuk itu, alternatif kebijakan yang terkait dengan pemberian kredit yang 
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ditujukan untuk menangani masalah kemiskinan nelayan tampaknya perlu dicari 

dengan segera. Salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat yang 

dilakukan dengan cara pemberian kredit pada usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM) yang didukung oleh lembaga keuangan mikro (LKM).  

Keberadaan LKM memuat tiga elemen kunci yaitu : (1) LKM mampu 

menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan yang relevan dengan kebutuhan 

riil masyarakat bawah, (2) LKM melayani kelompok masyarakat berpenghasilan 

rendah (masyarakat miskin merupakan target benefeciaries utama); dan (3) LKM 

menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel sehingga 

mudah dijangkau oleh masyarakat bawah. Dengan kata lain, keberadaan LKM 

terbukti mampu untuk menjangkau dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, LKM 

menjadi suatu institusi sosial yang berpihak pada masyarakat miskin tanpa 

memandang apakah mereka bankable atau tidak. Di sisi lain, LKM juga bertindak 

sebagai institusi komersial yang harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas 

dalam mengelola usahanya agar terjaga keberlanjutannya. Lebih lanjut, LKM 

terbukti pula memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan dalam melayani 

pangsa pasar yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan komersial. 

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di wilayah pesisir dan dalam 

rangka pengembangan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang berbasis 

pada sumberdaya lokal tersebut, maka Departemen Kelautan dan Perikanan cq. 

Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melaksanakan 

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).  Program PEMP 

telah dilaksanakan sejak tahun 2000 di 26 Kabupaten (Kota) yang menyebar di 7 

Propinsi merupakan bagian dari Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat 
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Daerah (PEMD) sektor Jaring Pengaman Sosial (JPS).  Hasil kegiatan ini dinilai 

cukup berhasil, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dilanjutkan pelaksanaannya 

seperti yang disajikan pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Pelaksanaan Program PEMP Tahun Anggaran 2000-2008 

Tahun Jml. Peserta  
(Kab/Kota) Propinsi Pelaksana 

Program Sumber Dana 

2000 26 7 BAPPENAS JPS-PK 

2001 125 30 DKP PPD-PSE 

2002 90 30 DKP PKPS-BBM 

2003 126 30 DKP PKPS-BBM 

2004 160 30 DKP APBN 

2005 206 33 DKP APBN 

2006 140 33 DKP APBN 

2007 156 33 DKP APBN 

2008 115 33 DKP APBN 

Sumber : Ditjen KP3K-DKP, 2008  

Program PEMP yang bersifat jangka panjang ini diarahkan pada 

peningkatan kemandirian masyarakat pesisir melalui pengembangan skala usaha 

dan diversifikasi kegiatan ekonomi seperti LKM, SPDN ( Solar Packed Dealer 

untuk Nelayan), Kedai Pesisir, Klinik Bisnis dan bantuan sarana usaha perikanan 

lainnya. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya peningkatan kualitas SDM, 

mendorong partisipasi masyarakat sejak identifikasi potensi dan masalah, 

penyusunan rencana program dan proposal rencana pengembangan usaha sampai 

dengan pelaksanaannya.  Memfasilitasi akses permodalan melalui pengelolaan 

Dana Ekonomi Produktif (DEP) oleh Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir 
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Mikro Mitra Mina (LEPPM3), memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat 

pesisir meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir dalam rangka pengelolaan 

sumber daya pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan 

kaidah kelestarian lingkungan, serta pengembangan kemitraan masyarakat pesisir 

dengan lembaga swasta dan pemerintah.  

 
1.2. Masalah Usaha Mikro Di Indonesia 

97% usaha kecil di Indonesia memiliki omset di bawah Rp. 50 Juta/tahun, 

meskipun batas atas omset usaha kecil adalah sampai Rp. 1 Miliar.  Pada dasarnya 

jika Indonesia ingin menjangkau usaha kecil terutama usaha kecil-kecil atau usaha 

mikro tersebut semestinya secara khusus mengarahkan perhatiannya pada 

kelompok ini karena usaha mikro mewakili lebih dari 33 Juta pelaku usaha.  

Sampai saat ini hampir belum terlihat adanya program khusus pemberdayaan 

usaha mikro, padahal lapisan inilah penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia.  

Dalam setiap usaha pemberdayaan usaha kecil ada tiga aspek penting yang perlu 

dikembangkan, yaitu Pertama, lingkungan kondusif dan sistem administrasi 

pemerintahan yang mendukung; Kedua, dukungan non finansial berupa jasa 

perkreditan; dan Ketiga, dukungan finansial yang khusus ditujukan bagi usaha 

kecil (Ismawan dan Budiantoro, 2005). 

Di subsektor perdagangan umum misalnya, sekitar 80% usaha 

perdagangan eceran yang tidak berbadan hukum yang diwakili oleh 5,2 juta unit 

usaha hanya memiliki omset di bawah Rp. 5 juta/tahun, sehingga usaha ekonomi 

rakyat lapis bawah ini benar-benar berskala gurem. Program yang secara 

bersinggungan mencoba mengatasi masalah ini pada umumnya masih dikaitkan 

dengan program penanggulangan kemiskinan. Untuk tidak mencampuradukkan 
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permasalahan, maka tawaran pendekatan yang dapat dimanfaatkan adalah dengan 

melihat sisi kehidupan masyarakat ini dari dua sisi. Pertama, sebagai penduduk 

aktif maka kegiatan ekonomi baik dalam bentuk produksi barang maupun jasa 

harus diperlakukan sebagai usaha mikro sehingga tujuan utamanya adalah 

meningkatkan produktivitas dan kapasitas produktifnya; Kedua, sebagai rumah 

tangga konsumen setiap pendapatan/pengeluaran masyarakat yang masih belum 

melampaui batas garis kemiskinan harus diperlakukan sebagai penduduk miskin 

yang harus ditingkatkan kondisi kehidupannya hingga melewati batas tersebut. 

Untuk mendorong usaha mikro ini memang disadari bahwa modal bukan 

satu-satunya pemecahan, tetapi tetap saja bahwa ketersediaan permodalan yang 

secara mudah dapat dijangkau usaha mikro sangat vital, karena pada dasarnya 

kelompok inilah yang selalu menjadi korban eksploitasi oleh pelepas uang. Salah 

satu penyebabnya adalah ketiadaan pasar keuangan yang sehat bagi masyarakat 

lapisan bawah ini, sehingga setiap upaya untuk mendorong produktivitas oleh 

kelompok ini, nilai tambahnya terbang dan dinikmati para pelepas uang. Adanya 

pasar keuangan yang sehat tidak terlepas dari keberadaan lembaga keuangan yang 

hadir di tengah masyarakat. 

Lembaga perkreditan mikro di Indonesia pada dasarnya ada dua kelompok 

besar yakni pertama, BRI unit dan BPR yang beroperasi sampai ke pelosok tanah 

air; dan kelompok yang kedua adalah koperasi, baik koperasi simpan pinjam yang 

khusus melayani jasa keuangan maupun unit usaha simpan pinjam dalam berbagai 

macam koperasi. Di samping itu, terdapat LKM lain yang diperkenalkan oleh 

berbagai lembaga baik pemerintahan seperti seperti Lembaga Kredit Desa (LKD), 

Badan Kredit Kecamatan (BKK) dan lain-lain, maupun swasta/lembaga non 
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pemerintah seperti yayasan, LSM dan LKM lainnya termasuk lembaga 

keagamaan. Beberapa indikator perkembangan LKM dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Beberapa Indikator Perkembangan LKM 

No Jenis LKM  Jumlah 
(Unit)  

Simpanan  
(RP-miliar)  

Penyim-
pan (juta 

rek)  

Pinjaman 
(Rp miliar) 

Jumlah 
Pemin-

jam 
(juta 
rek)  

Rata-rata 
Pinjam-an 
(Rp juta)  

1  BPR  2,148 9,254.00 5.61 9,431.00 2.40  3.93 

2  BRI Unit  3,916 27,429.00 29.87 14,182.00 3.10  4.57 

3  Badan Kredit Desa  5,345 0.38 0.48 0.20 0.40  0.00 

4  KSP  1,097 85.00 n.a. 531.00 0.67  0.79 

5  USP  35,218 1,157.00 n.a. 3,629.00 n.a.  n.a. 

6  LDKP  2,272 334.00 n.a. 358.00 1.30  0.27 

7  Pegadaian  264 - - 157.70 0.02  9.34 

8  BMT  3,038 209.00 n.a. 157.00 1.20  0.13 

9  Credit Union & NGO  1,146 188.01 0.29 505.73 0.40  1.27 

Total 54,444 38,656.39 36.25 28,951.00 9.48  3.05 

Sumber: Ismawan dan Budiantoro, 2005 . 

 
1.3. Usaha Kecil dan Mikro serta Lembaga Keuangan Mikro 

Menurut UU No.9/1995, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tampat usaha; atau 

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar 

rupiah); 

3. Milik Warga Indonesia 

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha menengah atau usaha besar; 
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5. Berbentuk usaha orang perusahaan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, 

atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. 

Secara spesifik, tujuan program PEMP adalah: (1) Meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 

pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat; (2) Memperkuat kelembagaan 

sosial ekonomi masyarakat dan kemitraan dalam mendukung pembangunan 

daerah; (3) Memicu usaha ekonomi produktif di desa pesisir; (4) Mendorong 

terlaksananya mekanisme manajemen pembangunan masyarakat yang partisipatif 

dan transparan; (5) Meningkatkan kemampuan aparat dan masyarakat pesisir 

dalam mengelola pembangunan di wilayahnya; (6) Mereduksi pengaruh kenaikan 

harga bahan bakar minyak melalui penciptaan dan peningkatan usaha ekonomi 

produktif secara berkesinambungan. 

Adapun sasaran program PEMP adalah: (1) Terbentuknya kegiatan 

ekonomi produktif berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan secara 

berkelanjutan di kalangan masyarakat pesisir; (2) Terciptanya proses 

pembelajaran masyarakat serta partisipasi sebagai wujud upaya pemberdayaan 

masyarakat setempat; (3) Terbentuk lembaga keuangan mikro di daerah pesisir; 

(4) Berkurangnya dampak kenaikan harga bahan bakar minyak karena adanya 

tambahan pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan usaha. 

Berbagai hasil penelitian empiris maupun hasil analisis dari berbagai 

departemen yang terkait menyimpulkan, bahwa salah satu titik strategis dari 

penyebab utama kemiskinan (ketidakberdayaan) masyarakat di kawasan pesisir 

adalah lemahnya kemampuan masyarakat pesisir dalam manajemen usaha. 

Rendahnya kemampuan manajemen itu, selain disebabkan oleh rendahnya tingkat 
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pendidikan dan keterampilan, juga berkaitan dengan aksesibilitas terhadap 

kesempatan untuk melihat, mencoba dan mempraktekkan prinsip-prinsip 

manajemen yang lebih maju, sehingga masyarakat tidak mampu mengakses 

sendiri permodalan yang ingin dikelolanya di dalam konteks manajemen usaha 

maupun konsumtif . 

Masyarakat pesisir juga mengalami keterbelakangan pendidikan, 

pengetahuan dan keterampilan serta miskinnya informasi yang diperoleh. Hal itu 

perlu adanya sosialisasi yang intensif dari kebijakan pemerintah. Proses sosialisasi 

mengarah pada percepatan kemandirian masyarakat dalam memperoleh informasi 

tentang kebijakan pemerintah dan kemudahan dalam mengakses informasi 

tersebut. 

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan 

upaya untuk menjawab permasalahan di atas. Melalui PEMP masyarakat pesisir 

(dengan wadah kelompok) mempunyai kebebasan untuk memilih, merencanakan 

dan menetapkan kegiatan ekonomi yang dibutuhkan berdasarkan musyawarah.  

Dengan demikian, masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas 

pelaksanaan, pengawasan, dan keberlanjutannya. 

Maka dari itu melalui Peningkatan Kualitas Strategi Unit Usaha dari 

Koperasi atau yang sering disebut dengan Lembaga Ekonomi Produktif Pesisir 

Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) di Pesisir adalah Swamitramina, ini dibentuk 

sebagai salah satu kerjasama/kemitraan antara bank dengan koperasi untuk 

mengembangkan serta memodernisasi usaha simpan pinjam melalui pemanfaatan 

jaringan teknologi (network) dan dukungan sistem manajemen sehingga memiliki 

kemampuan pelayanan transaksi keuangan yang lebih luas, dengan tetap 
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memperhatikan undang-undang yang berlaku. Kerjasama kemitraan yang 

dibangun didasarkan pada pertimbangan kepentingan yang sama untuk 

mencipakan nilai tambah dari kedua belah pihak, baik bagi koperasi maupun 

bank.  

Dengan semakin cepatnya perubahan yang terjadi dan tantangan eksternal 

yang semakin kuat di dalam pengembangan unit bisnis ini, maka perlu 

mengantisipasi persaingan dalam penyaluran kredit mikro, meskipun memiliki 

kinerja keuangan yang baik, terlihat dengan besaran Nilai NPL (Non Performing 

Loan) yang masih di bawah angka yang dikategorikan sehat menurut ketentuan 

dari pedoman bank pelaksana. Oleh karena itu, LKM Swamitramia perlu 

melakukan evaluasi dan Perumusan komprehensif perencanaan strategis yang 

tidak hanya berfokus pada aspek keuangan saja tetapi juga memperhatikan aspek 

lainnya seperti nasabah, proses bisnis internal serta pembelajaran dan 

pertumbuhan pada LKM Swamitramina. 

 
1.4. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah, sebagai 

berikut : 

1. Faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal apakah yang mempengaruhi 

LKM Swamitramina Brondong, Lamongan yang dapat dimanfaatkan 

Swamitramina dalam pengembangan masa depan ? 

2. Sasaran strategi apakah yang dapat digunakan untuk mewujudkan visi, misi 

dan tujuan LKM Swamitramina Brondong Lamongan ? 

3. Bagaimana posisi Swamitramina di dalam bisnis yang telah di jalankan ? 
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4. Bagaimana Strategi Swamitramina dalam meningkatkan kinerjanya di masa 

yang akan datang ? 

 
1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis faktor strategik dari lingkungan internal dan eksternal yang 

mempengaruhi perkembangan Swamitramina di masa depan 

2. Mengetahui posisi Swamitramina atas pencapaian usaha yang telah dijalankan 

selama beberapa tahun belakangan ini. 

3. Menyusun Prioritas Strategi yang tepat dan terintegrasi sehingga dapat 

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.  

 
1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Swamitramina dan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), membantu 

analisis perencanaan yang strategis dan berkesinambungan bagi 

perkembangan Swamitramina, sehingga dapat dijadikan salah satu acuan 

dalam mengembangkan swamitramina di masa yang akan datang. 

2. Penulis, sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang di 

peroleh selama pendidikan di MMA-IPB sesuai dengan kondisi di lapangan. 

 
1.7. Ruang Lingkup 

 Dalam Penelitian  ini, ruang lingkup dibatasi hanya pada Swamitramina 

yang berlokasi di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. 

Penelitian ini dibatasi hanya untuk mengetahui dan mengkaji serta memberikan 
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masukan dalam merumuskan strategi yang tepat dengan melihat faktor-faktor 

eksternal dan internal yang ada, melalui pengembangan Swamitrmina.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




