
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu titik berat dalam pembangunan 

Indonesia, karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan. 

Konsep pelaksanaan pembangunan yang baik meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

monitoring, dan evaluasi. Menurut Sunyoto (2004), salah satu bidang yang 

menjadi fokus pembangunan adalah pembangunan dalam bidang ekonomi, yaitu 

upaya pengentasan kemiskinan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk 

membuat suatu kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. 

Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang dinilai 

mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (Firmansyah et al. 2016). 

Sektor usaha mikro kecil dapat menyerap cukup banyak sumber daya yang 

apabila dieskploitasi secara proporsional akan dapat memberikan multiplier effect 

yang dapat mendorong pengembangan wilayah yang signifikan. Multiplier effect 

dari sektor UMK ini berasal dari jumlah unit usahanya yang sangat banyak di 

sektor ekonomi, serta kontribusinya yang besar terhadap penciptaan kesempatan 

kerja dan sumber pendapatan, khususnya di daerah pedesaan dan bagi rumah 

tangga pedesaan (Tambunan 2011). Pengembangan usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan 

memperkuat dasar kehidupan perekonomian, khususnya melalui penyediaan 

lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan serta pengangguran yang ada. 

 

Tabel 1 Data perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 2013 

No. Indikator Satuan 

Tahun 2013 

Jumlah 
Pangsa 

(%) 

1 

Unit Usaha (A+B) (Unit) 57.900.787 100 

A. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Unit) 57.895.721 99,99 

- Usaha Mikro (Unit) 57.189.393 98,77 

- Usaha Kecil (Unit) 654.222 1,13 

- Usaha Menengah (Unit) 52.106 0,09 

B. Usaha Besar (UB) (Unit) 5.066 0,01 

2 

Tenaga Kerja (A+B) (Orang) 117.681.244 100 

A. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Orang) 114.144.082 96,99 

- Usaha Mikro (Orang) 104.624.466 88,90 

- Usaha Kecil (Orang) 5.570.231 4,73 

- Usaha Menengah (Orang) 3.949.385 3,36 

B. Usaha Besar (UB) (Orang) 3.537.162 3,01 

3 

PDB atas Dasar Harga Berlaku (A+B) (Rp Milyar) 9.014.951,2 100 

A. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Rp Milyar) 5.440.007,9 60,34 

- Usaha Mikro (Rp Milyar) 3.326.564,8 36,90 

- Usaha Kecil (Rp Milyar) 876.385,3 9,72 

- Usaha Menengah (Rp Milyar) 1.237.057,8 13,72 

B. Usaha Besar (UB) (Rp Milyar) 3.574.943,3 39,66 
Sumber: Kementrian Koperasi dan UMKM (2013) 
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Usaha mikro kecil merupakan pelaku ekonomi yang dominan karena 

mencapai 99,90 persen dari seluruh pelaku ekonomi nasional. Badan Pusat 

Statistik (BPS) dan Kementrian Kementrian Koperasi dan UMKM (2013) 

menyebutkan bahwa total nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 

mencapai Rp 9.014.951,2 juta, seperti yang terlihat pada Tabel 1, UMK 

memberikan kontribusi sebesar RP 4.202.950,1 juta atau 46,62 persen dari total 

PDB Indonesia. Jumlah populasi UMK Indonesia pada tahun 2013 mencapai 

57.843.615 unit usaha atau 99,90 persen terhadap total unit usaha di Indonesia, 

sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 110,19 juta orang atau 93,63 persen 

terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa 

peranan UMK dalam perekonomian Indonesia sangat penting dan menguntungkan 

bagi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia untuk meningkatkan 

perekonomian Indonesia. Disamping itu, dengan banyaknya tenaga kerja yang 

diserap oleh sektor UMK, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perkapita 

masyarakat sekaligus meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga 

upaya untuk mengentaskan kemiskinan dapat tercapai. Selain itu, sektor kegiatan 

ekonomi lokal dengan berbasis sumber daya lokal menjadi berkembang, sehingga 

perekonomian daerah dapat berkembang. 

UMK memiliki potensi besar, namun juga menghadapi sejumlah persoalan, 

sehingga banyak yang kurang berkembang. Menurut penelitian Winarni (2006) 

dan Situmorang (2008), permasalahan yang dihadapi UMKM adalah kurangnya 

permodalan, kesulitan dalam pemasaran, struktur organisasi yang sangat 

sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku, kualitas manajemen yang 

rendah, SDM yang terbatas dan berkualitas rendah, tidak mempunyai laporan 

keuangan, aspek legalitas lemah, dan rendahnya kualitas teknologi. Permasalahan 

tersebut juga menjadi tantangan dalam mengembangkan kewirausahaan yang ada 

di masyarakat. Untuk itu, diperlukan suatu upaya untuk memberdayakan dan 

menumbuhkan UMK tersebut.  

Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) Assolahiyah merupakan suatu 

program pengembangan masyarakat di Cilamaya Kulon yang kegiatan utamanya 

adalah mengintegrasikan pendidikan non formal, pendidikan kewirausahaan, dan 

praktek belajar usaha. Tujuan dari kegiatan yang dilakukan oleh PKBM 

Assolahiyah antara lain, memberi peluang peningkatan kapasitas diri bagi 

masyarakat dan membuka peluang kesempatan berusaha bagi masyarakat serta 

membuka peluang kesempatan berusaha bagi warga belajar (Sumardjo dan 

Firmansyah 2015). Bidang kegiatan yang dilakukan oleh PKBM Assolahiyah ada 

2, yaitu bidang pendidikan dan bidang peningkatan ekonomi masyarakat (Tabel 2). 

Salah satu bidang peningkatan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh PKBM 

Assolahiyah yang bekerjasama dengan CSR PT Pertamina EP Asset 3 Subang 

Field dan Pusat Kajian Resolusi Konflik (CARE) LPPM IPB adalah kelompok 

usaha dan pemberdayaan ekonomi keluarga (KUPEK). 

KUPEK Assolahiyyah berperan secara aktif dalam upaya pengembangan 

kapabilitas UMK di wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. 

Salah satu tujuan program KUPEK Assolahiyah ini adalah meningkatkan 

pendapatan keluarga melalui program Usaha Mikro Kecil (UMK).  Program 

kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pelatihan peningkatan soft skills pelaku 

UMK, pelatihan peningkatan kualitas produk (rasa, jenis, komposisi produk, 
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packaging, dan pelayanan), serta pelatihan (administrasi, pemasaran, dan lain-

lain). 

 

Tabel 2 Bidang kegiatan PKBM Assolahiyah 

Bidang Kegiatan PKBM Jenis Program 

Pendidikan 1 Pendidikan paket kesetaraan (A, B, dan C) 

2 Kursus menjahit 

3 PAUD 

4 Konseling remaja 

Peningkatan pendapatan 1 Kelompok Usaha dan Pemberdayaan Ekonomi 

Keluarga (KUPEK) 

2 Koperasi 
Sumber: KUPEK Assolahiyah (2016) 

 

Rumusan Masalah 

Kelompok Usaha dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (KUPEK) 

merupakan wadah yang dibentuk oleh lembaga PKBM Assolahiyah untuk 

memfasilitasi usaha mikro kecil (UMK) yang berada di wilayah sekitar PKBM 

Assolahiyah dalam memudahkan pemasaran. Selain itu, KUPEK juga berperan 

sebagai sarana pembelajaran bagi para pelaku UMK guna mendapatkan informasi 

mengenai produk-produk UMK yang berkualitas dan bernilai jual tinggi. Fasilitas 

yang diberikan oleh KUPEK Assolahiyah berpengaruh secara positif terhadap 

keberlangsungan para pelaku UMK dalam menghadapi pasar global.  

Kegiatan yang dilakukan oleh KUPEK Assolahiyah memiliki potensi untuk 

dikembangkan karena dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan 

kemiskinan. Menurut Harahap (2006), kemiskinan dianggap sebagai bentuk 

permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari 

pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan 

pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (inter 

region income gap). Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3, dimana omzet yang 

didapatkan oleh anggota KUPEK masih dibawah upah minimum kerja (UMK) di 

Kabupaten Karawang. 

 

Tabel 3 UMK Kabupaten Karawang dan omzet rata-rata anggota KUPEK tahun 

2014-2015 (Rupiah) 

Tahun UMK Kabupaten Karawang Omzet rata-rata anggota KUPEK 

2014 2.447.450 1.176.000 

2015 2.957.450 1.900.000 
Sumber: KUPEK 2015 (diolah) 

 

Kondisi sosial tersebut disebabkan karena kurangnya minat masyarakat di 

bidang kewirausahaan, serta tidak adanya sentra untuk membantu para pelaku 

UMK dalam menjalankan usaha yang terkelola secara baik. Hal ini menjadi suatu 

tantangan bagi KUPEK Assolahiyah, sehingga harus mempunyai strategi 

pengembangan dalam mendampingi UMK tersebut guna mengoptimalkan peran 

dan tujuannya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dari kegiatan KUPEK 

Assolahiyah ini adalah: 

1. Faktor internal dan eksternal apa yang menjadi faktor kekuatan dan kelemahan, 

serta peluang dan ancaman bagi KUPEK Assolahiyah dalam melakukan 

pengembangan? 

2. Subfaktor apa yang terpenting dari faktor kekuatan dan kelemahan, serta 

peluang dan ancaman bagi KUPEK Assolahiyah dalam melakukan 

pengembangan? 

3. Alternatif strategi apa yang dapat digunakan untuk pengembangan KUPEK 

Assolahiyah? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor penentu 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada KUPEK Assolahiyah. 

2. Menganalisis subfaktor terpenting dari faktor penentu kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman pada KUPEK Assolahiyah. 

3. Merumuskan alternatif strategi untuk pengembangan KUPEK Assolahiyah 

guna meningkatkan pendapatan masyarakat. 

 

Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini, 

antara lain: 

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, 

wawasan, dan menjadi rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Bagi pengurus KUPEK Assolahiyah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan untuk melakukan pengembangan program KUPEK 

dalam meningkatkan pendapatan masyarakat jangka panjang, serta menjadi 

model pengembangan bagi organisasi KUPEK lain untuk dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 

3. Sebagai sumbangan kepada mahasiswa Program Studi Manajemen dan Bisnis, 

Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor (MB IPB) untuk memperkaya 

ilmu dalam bidang strategi pengembangan program, khususnya program 

KUPEK. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada identifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengembangan KUPEK Assolahiyah baik ditinjau secara internal 

maupun eksternal. Hal tersebut guna menentukan alternatif strategi 

pengembangan bagi KUPEK Assolahiyah. Di samping itu, penelitian ini 

menghasilkan prioritas strategi yang tepat bagi KUPEK dalam melakukan 

pengembangan KUPEK Assolahiyah. 

 




