
1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Terjadinya krisis ekonomi dan perbankan nasional yang sedang kita 

hadapi sekarang ini memberikan pelajaran yang berharga untuk menelaah 

kembali struktur perekonomian lndonesia. Kerapuhan struktur perekonomian 

nasional yang dibangun selama ini menunjukkan suatu kekeliruan dalam 

penerapan konsep pembangunan nasional. 

Rapuhnya perekonomian nasional lndonesia sebagai akibat terjadinya 

krisis ekonomi dan moneter disebabkan oleh (Solahuddin, 1998) : 

1. lndustrialisasi yang berkembang lebih banyak bertumpu pada foot loose 

industry. 

2. Orientasi sebagian besar industri lebih banyak bersifat inward looking, tidak 

pada promosi ekspor. 

3. Terjadinya high cost economy. 

Beralihnya sasaran. pembangunan dari sektor pertanian ke sektor 

industri dengan memanfaatkan teknologi tinggi mengindikasikan adanya 

pemahaman yang keliru terhadap teori tahapan pembangunan dari Walt 

Whitman Rostow. Rostow memformulasikan pola pembangunan yang ada 

. . .  .. ' menjadi tahapan-tahapan evolusi dari suatu pembangunan ekonomi. Sehingga 

Rostow membagi proses pembangunan ekonomi suatu negara menjadi 5 (lima) 

tahapan, yaitu : (1) tahap perekonomian tradisional; (2) tahap pra kondisi tinggal 

landas; (3) tahap tinggal landas; (4) tahap menuju kedewasaan; (5) tahap 

konsurnsi massa tinggi (Kuncoro, 1997). 
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Dari pentahapan proses pembangunan ekonomi tersebut, menimbulkan 

pemahaman yang keliru dengan melihat bahwa kemajuan suatu bangsa menjadi 

tidak mungkin dicapai melalui sektor pertanian. Sehingga seiring dengan 

kemajuan yang diperoleh melalui pembangunan, perlu dilakukan penyesuaian 

sasaran pembangunan sesuai dengan tahapan yang telah dicapai. 

SeMor pertanian sebagai salah satu sektor primer, selain bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan pangan, sektor ini juga merupakan penyedia bahan 

baku untuk sejumlah industri. Di samping itu pula, kemampuan sektor ini untuk 

menyerap tenaga kerja masih tetap jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor- 

sektor lainnya. 

Dalam masa krisis ekonomi terbukti secara empiris betapa strategisnya 

peran sektor pertanian. Sektor ini merupakan salah satu sektor yang masih dapat 

tetap eksis, bahkan justru beberapa komoditi mengalami masa keemasannya 

akibat menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Oleh 

karena itu sektor pertanian yang meliputi : tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan, peternakan dan perikanan harus terus dikembangkan agar semakin 

luas, maju dan efisien serta mampu memenuhi kebutuhan baik dalam negeri 

maupun ekspor. 

Sebagai salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional, 

pengembangan sektor pertanian terpadu dari hulu hingga ke hilir, yang lebih 

dikenal sebagai konsep agribisnis, menjadi strategis. Hal ini menurut 

Solahuddin (1998) disebabkan oleh : pertama, bersifat resources based ; kedua, 

sebagai sumber devisa negara (tahun 1981-1995 menyumbang 50% ekspor non 

migas atau 30% dari total ekspor Indonesia), ketiga, memiliki dimensi 

pemerataan. 
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Kenyataan menunjukkan bahwa agribisnis hingga saat ini masih 

sebagian besar dilaksanakan oleh Usaha Kecil. Sejumlah Usaha Kecil yang 

bergerak di bidang agribisnis ini memiliki berbagai keterbatasan. Di samping 

skala usaha yang kecil akibat keterbatasan modal yang dimiliki, terpencar- 

pencarnya usaha sejenis ataupun yang saling berhubungan menyebabkan 

sulitnya melakukan pengembangan usaha. 

Upaya pernberdayaan Usaha Kecil sebagaimana diamanatkan Undang- 

undang Nomor : 9 Tahun 1995 pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan 

secara terus menerus oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam 

bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga 

Usaha Kecil mampu tumbuh dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang 

tangguh. 

Selanjutnya komitmen pemerintah dalam pemberdayaan Usaha Kecil 

ditegaskan kembali dalam Ketetapan MPR RI Nomor IVIMPRl1999 tentang 

Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Pada arah kebljaksanaan 

ekonomi butir 11 dinyatakan bahwa memberdayakan pengusaha kecil, 

menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan 

menciptakan iklim yang konduslf dan peluang usaha yang seluas-luasnya. 

Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk 

perlindungan dari persaingan tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi 

bisnis dan teknologi, permodalan dan lokasi berusaha. 

Pemberdayaan Usaha Kecil sekarang ini dilakukan melalui berbagai 

strategi. Pada dasarnya strategi pernberdayaan dilakukan dalam rangka 

pembentukkan kemandirian Usaha Kecil. Strategi pemberdayaan yang dilakukan 

memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. 
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Pelatihan yang secara khusus dilakukan untuk Usaha Kecil, biasanya 

ditujukan untuk mengatasi masalah manajerial. Aspek-aspek yang menjadi fokus 

utama biasanya adalah peningkatan produktivitas, kemampuan di bidang 

pemasaran dan pengembangan sumberdaya manusia. Selain itu juga biasanya 

berhubungan dengan administrasi keuangan bagi Usaha Kecil. 

, Strategi pemberdayaan ini cukup efektif untuk meningkatkan kondisi 

internal perusahaan. Pelatihan dengan menitikberatkan pada aspek kognitif dari 

para pemilik usaha (owner) dapat mempertajam kemarnpuan analitik. Sehingga 

mampu melakukan analisis mengenai peluang-peluang yang ada dan 

memanfaatkannya secara optimal. 

Permodalan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh setiap 

Usaha Kecil dan Menengah. Untuk mengatasi masalah ini, strategi yang 

dilakukan pemerintah adalah melalui sejumlah kebijakan penyediaan skim kredit 

yang secara khusus ditujukan bagi para pengusaha kecil dan menengah. Kredit 

Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja (KMK) dan 

berbagai skim kredit sejenis lainnya, merupakan wujud keberpihakan pemerintah 

terhadap Usaha Kecil dan Menengah. 

Kenyataan secara empiris menunjukkan bahwa adanya birokrasi yang 

dirasakan berbelit-belit, ketatnya seleksi terhadap calon kreditur, terbatasnya 

plafon, agunan yang dipersyaratkan dan penyaluran kepada yang tidak berhak, 

menyebabkan strategi ini kurang mengenai sasarannya. Sehingga meskipun 

tersedia sejumlah skim kredit narnun para Pengusaha Kecil masih tetap kesulitan 

untuk memperolehnya. 

Mengingat salah satu peran Usaha Kecil dalam sistem perekonomian 

nasional, yaitu sebagai mitra kerja bagi usaha besar, maka Presiden (waktu itu) 

Soeharto pada 15 Mei 1996 mencanangkan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional. 
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Gerakan ini mendapat sambutan yang cukup baik dari dunia usaha. Kelompok 

Jimbaran, yang terdiri dari 41 pengusaha besar, menyatakan akan melakukan 

kerjasama dengan sekitar 99.662 Koperasi dan Usaha Kecil di seluruh Indonesia. 

Nilai yang dialokasikan lebih dari Rp. 2,9 trilyun untuk tahun 1996 (Kuncoro, 

1997). 

Kenyataan secara empiris menunjukkan bahwa strategi kemitraan 

usaha secara umum memberikan dampak positif yang cukup baik bagi Usaha 

Kecil dan Koperasi. Meskipun tidak sedikit pula kemitraan yang menyebabkan 

Usaha Kecil menjadi semakin terpuruk. Kasus seperti terpuruknya para peternak 

ayam broiler di Jawa Barat (Bandung dan sekitarnya) akibat kemitraan dengan 

usaha besar, merupakan salah satu contoh kegagalan strategi kemitraan dalam 

pemberdayaan Usaha Kecil. 

Selain itu, dalam rangka pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi, 

strategi pemberdayaan melalui lnkubator, seperti yang dilaksanakan lnstitut 

Pertanian Bogor, merupakan strategi yang cukup efektif. Output dari Program 

lnkubator IPB antara lain : terbentuknya jaringan kerja dengan penyandang dana, 

pembinaan teknologi kemasan, desain tresher, alsin pengolahan serabut kelapa, 

produk teknologi fermentasi (yoghurt) dan pelatihan peningkatan mutu (Sanim, 

1997). 

Upaya pemberdayaan Usaha Kecil juga dilakukan melalui strategi 

pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan. Manifestasi strategi 

ini dapat dilihat melalui Permukiman industri Kecil (PIK) dan Lingkungan lndustri 

Kecil (LIK). Selain itu juga dilakukan pembinaan terhadap bidang usaha dan 

daerah tertentu melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Koperasi lndustri 

Kecil dan Kerajinan (KOPINKRA). 
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B. ldentifikasi Masalah 

Dalam struktur perekonomian nasional secara empiris Usaha Kecil yang 

jumlahnya sangat banyak, justru tersingkir oleh beberapa gelintir pengusaha 

besar. Padahal peranan Usaha Kecil utamanya agribisnis tidaklah kecil. Hal ini 

dapat dilihat dari sumbangannya dalam perputaran roda perekonomian, terutama 

kemampuannya untuk menyerap tenaga kerja. 

Namun. demikian perkembangan Usaha Kecil memperlihatkan 

kenyataan yang memprihatinkan. Sebagian besar Usaha Kecil tidak mengalami 

kemajuan bahkan tidak sedikit yang mengalami kemunduran akibat kalah 

bersaing dengan usaha besar yang menghasilkan produk sejenis. 

Kadarisman (1997) menyebutkan adanya lima kelemahan pengusaha 

pribumi kita, yaitu : pertama, kecilnya modal yang dimiliki sehingga sulit untuk 

bisa masuk pada usaha baru yang memerlukan modal Rp. 100 juta. Kedua, 

sebagai kontraktor atau pemasok, mereka sangat tergantung pada Pemerintah 

Daerah. Bahkan demi meraih komisi, pekerjaan yang mereka peroleh sering di 

subkontrakkan kepada pengusaha non pribumi yang lebih mampu dan efisien. 

Ketiga, mereka sulit memperoleh kredit dari perbankan antara lain karena 

mereka kurang bankable. Keempat, kerja sama antara sesama Pengusaha Kecil 

(khususnya pribumi) sering tidak harmonis, antara lain akibat kecemburuan. Ini 

berbeda dengan pengusaha non pribumi yang lebih solid dan kompak. Kelima, 

pengusaha pribumi yang lahir di daerah yang semula memiliki tradisi wiraswasta 

tangguh, mulai berkurang. Sedikit banyak ha1 ini karena pengaruh timbulnya 

konglomerasi, dimana dunia usaha sudah dikuasai oleh kelompok tertentu saja. 

Tara (1998) menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi Usaha 

Kecii-Menengah di bidang agribisnis secara umum adalah sebagai berikut : 
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1. Masih dirasakan lemahnya bargaining politik dan agrobusiness power dalarn 

persaingan karena belum adanya Undang-undang RI tentang persaingan 

usaha serta persaingan yang sehat. 

2. Masih adanya monopoli di berbagai bidang. 

3. Masih relatif rendahnya mutu entrepreneurship1 sumberdaya manusia. 

4. Kendalanya kemampuan daya akses dan daya serap informasi tentang 

faktor-faktor produksi, teknologi dan pasar. 

5. Relatif tingginya overhead cost karena kecilnya omzet dan banyaknya 

urusan terrnasuk birokrasiiregulasi di lapangan, yaitu berupa pungutan dan 

lain-lain. 

6. Masih rendah dan kurang konsistennya law enforcement hingga mengurangi 

kapasitas eksistensi dan perhitungan bisnis. 

7. Kurang efektifnya pelatihan magang. 

8. Terbatasnya support permodalan berupa kredit bagi Pengusaha Kecil dan 

Menengah khusus untuk sektor agribisnis. 

Sehubungan dengan ha1 ini, Marbun (1996) menyatakan bahwa selain 

hambatan yang sifatnya struktural (kebijakan pemerintah yang kurang 

mendukung, sistem pendidikan dan sebagainya) terdapat hambatan dari segi 

sistem sosial yang dapat dikategorikan dalam hambatan budaya, seperti : 

1. Anggapan rnasyarakat yang rendah terhadap kegiatan dunia usaha. 

2. Sikap yang kompromistis dan kurang ambisius serta senang tergantung. 

3. Keluarga besar - kerabat besar. 

4. Tidak berani mengambil resiko dan lebih suka akan hasil cepat. 

5. Nepotisme (mendahulukan) perusahaan keluarga. 

6. Feodalisrne dan semangat priyayi. 
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Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan terdahulu, maka secara 

umum pengembangan agribisnis melalui Usaha Kecil menghadapi berbagai 

permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor internal pelaku bisnis, 

a. Terbatasnya pengetahuan budidaya secara modern, 

b. Modal yang kecil disertai sulitnya akses ke pusat permodalan. 

c. Terbatasnya informasi sehingga kurangnya pengetahuan rnengenai teknologi 

yang sesuai, 

d. Kemampuan manajemen yang belum memadai dalam pengelolaan usaha, 

e. Rendahnya pengetahuan tentang quality controll, sistem penyimpanan, 

packing serta pemasaran, 

f. Komoditi agribisnis belum dianggap sebagai komoditi yang mempunyai nila~ 

jual dan belum dikembangkan guna memenuhi selera konsumen, 

g. Lemahnya kelembagaan yang ada (terutama di sektor produksi primer). 

h. Rendahnya semangat entrepreneurship. 

i. Kerjasama yang kurang menguntungkan. 

1. Lemahnya posisi Usaha Kecil Agribisnis dalam persaingan. 

2. Faktor-faktor eksternal 

a. Belum adanya bursa agribisnis Indonesia yang dapat mendukung 

perdagangan serta produksi bibit dan output yang terbatas, 

b. Lemahnya bargaining position dalam persaingan karena belum adanya 

perangkat hukum yang mengatur persaingan usaha secara sehat, 

c. Masih adanya praktek monopoli dan monopsoni, 

d. Relatif tingginya overhead cost bagi investasi, 

e. Rendahlkurang konsistennya law enforcement sehingga mengurangi 

kapasitas eksistensi dan perhitungan bisnis, 
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f. Daya akses dan daya serap informasi tentang faktor-faktor produksi, teknologi 

dan pasar yang masih rendah. 

g. Kurang efektifnya pelatihan magang. 

h. Adanya hambatan dari segi sosial budaya. 

Dari uraian sebagaimana disebutkan di atas dapat dikatakan bahwa 
i 

pembeidayaan Usaha Kecil belum mencapai hasil yang optimal. Pecan 

Pemerintah, dalam ha1 ini BUMN dan pengusaha swasta yang tergolong besar 

masih terbatasi oleh adanya kepentingan-kepentingan tertentu. 

Pelatihan Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan merupakan salah 

satu strategi yang digunakan dalam pemberdayaan Usaha Kecil. Pola ini 

diharapkan mampu menjadi penyelamat Usaha Kecil sekaligus sebagai 

pendorong agar Usaha Kecil dapat tumbuh dan berkembang. Namun demikian 

seberapa jauh pola ini mampu memecahkan masalah, masih harus terus dikaji 

keberadaannya. 

Melalui penelitian ini diteliti secara empiris mengenai strategi 

pemberdayaan Usaha Kecil melalui pendekatan pelatihan Pengembangan Bisnis 

dan Kewirausahaan. Apakah strategi ini berpengaruh secara signifikan dalam 

pemberdayaan Usaha Kecil, variabel-variabel apa saja yang dipengaruhi secara 

signifikan serta apa saja yang seharusnya menjadi prioritas dalam pelatihan 

pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan, merupakan pertanyaan-pertanyaan 

mendasar yang diupayakan untuk dicari jawabannya dalam penelitian ini. 

Mengingat tiap-tiap usaha kecil memiliki ciri masing-masing maka tidak akan 

dilakukan generalisasi atas temuan penelitian yang diperoleh. 
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C. Perurnusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan pada bagian 

terdahulu maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan secara empiris upaya pemberdayaan Pengusaha 

Kecil Agribisnis melalui pelatihan Pengembangan Bisnis dan 

Kewirausahaan ? 

2. Bagaimana pengaruh pelatihan Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan Usaha Kecil ~ ~ r i b i s n i s  ? 

3. Variabel-variabel apa saja yang dipengaruhi secara signifikan dalam 

pelaksanaan pelatihan Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan ? 

4. Variabel-variabel apa saja yang seharusnya menjadi prioritas dalam pelatihan 

Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan untuk Usaha Kecil Agribisnis ? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan : 

1. Mengkaji secara empiris strategi pemberdayaan Pengusaha Kecil Agribisnis 

melalui pelatihan Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan. 

2. Mengkaji bagaimana pengaruh pelatihan Pengembangan Bisnis dan 

Kewirausahaan dalam pertumbuhan dan pengembangan Usaha Kecil 

Agribisnis. 

3. Mengidentifikasi variabel-variabel apa saja yang dipengaruhi secara 

signifikan melalui pelatihan Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan dalam 

upaya pemberdayaan Pengusaha Kecil Agribisnis. 

http://www.mb.ipb.ac.id



4. Merekomendasikan variabel-variabel yang seharusnya menjadi prioritas 

pelaksanaan pelatihan Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan sebagai 

salah satu strategi untuk memberdayakan Pengusaha Kecil Agribisnis. 

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Bagi Pemerintah Daerah, 

Merupakan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan program untuk 

memberdayakan Pengusaha Kecil Agribisnis 

2. Bagi Pengusaha Kecil Agribisnis, 

Merupakan rnasukan yang berguna untuk rnengembangkan diri atas 

kemampuan sendiri sehingga memiliki daya saing yang tinggi. 

3. Bagi Perguruan Tinggi, 

Merupakan suatu karya ilmiah yang didedikasikan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam mempelajari Usaha Kecil agribisnis. 

4. Bagi Pengelola pelatihan Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan Usaha 

Kecil, 

Merupakan masukan atas kinerja yang dicapai dan saran konstruktif untuk 

pengembangan program di masa yang akan datang. 

5. Bagi Penulis, 

Sebagai sarana untuk pengembangan potensi pribadi dalarn menganalisis 

berbagai fenomena bisnis yang ada dan memberikan alternatif solusi 

pemecahannya. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi atau difokuskan untuk menganalisis strategi 

pemberdayaan Pengusaha Kecil Agribisnis melalui pendekatan pelatihan 

Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan, yang dilaksanakan oleh lnstitut 
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Pertanian Bogor melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Bisnis 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau lebih dikenal sebagai Program 

Garuda 21. 

. . Pengkajian pengaruh pelatihan Pengembangan Bisnis dan 

Kewirausahaan terhadap pertumbuhan dan perkembangan Pengusaha Kecil 

Agribisnis untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan strategi ini. Untuk keperluan 

ini, pengukuran dilakukan melalui 6 (enam) variabel yang meliputi : pendidikan, 

organisasi, pernasaran, kemandirian, peningkatan mutu dan penyerapan tenaga 

kerja. 
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