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Abstract 

Results of research conducted by various groups in various regions in Indonesia eventually 
converging on a relatively similar conclusion, that In fact there are three general aspects of 
the problems of SMEs over the years, namely: Aspects of capital, market aspects, and 
managerial. Sector of small and medium enterprises (SMEs) are now rated as one of 
Indonesia's economic strength is quite significant. At the macro level can be seen potential 
of the SME sector is already quite large. In general, in 2006, the contribution of the Gross 
Domestic Product SMEs (GDP) reached 53.3%, meaning that more than half of Indonesia's 
economy of motion is now supported by the SME sector. In terms of employment, in 2006 
SMEs managed to absorb the labor force as many as 58.4 million orapproximately 96.2% 
of the total workforce. Colleges and professional bodies (management consultant and 
business) should act as an agent of expertise for SMEs, which scored its graduates to be 
educated and equipped with knowledge about science and managerial SMEs. They may lack 
entrepreneurial experience, but with the holding of an internship program, training, 
mentoring, and provisioning through soft skill trainings, will be able to increase their 
competence as a junior consultant 
Key words : Capital, Market, Managerial, agent of expertise  

 
Abstraksi 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai kalangan di berbagai daerah di Indonesia 
pada akhirnya mengerucut pada satu kesimpulan yang relatif sama, bahwa sebenarnyalah 
terdapat 3 aspek umum yang menjadi problematika UKM selama ini, yaitu: Aspek 
permodalan, aspek pasar, dan manajerial. Sektor usaha kecil dan menengah ( UMKM) kini 
dinilai sebagai salah satu kekuatan ekonomi Indonesia yang cukup signifikan. Secara 
makro dapat dilihat behwa potensi yang dimiliki sektor UKM ini sudah cukup besar. Secara 
umum, pada 2006, sumbangan UKM terhada Produk Domestic Bruto ( PDB) mencapai 
53.3 %, artinya lebih dari setengah gerak perekonomian Indonesia kini ditopang oleh 
sektor UKM. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, pada 2006 UKM berhasil menyerap 
tenaga kerja sebanyak 58.4 juta atau sekitar 96.2 % dari total angkatan kerja. Perguruan 
tinggi mempunyai peran yang cukup strategis sebagai agent of expertise bagi UKM, yakni 
mencetak para lulusannya untuk dididik dan dibekali tentang ilmu dan pengetahuan 
manajerial UKM. Mereka mungkin minim pengalaman kewirausahaan, namun dengan 
diadakannya program magang, pelatihan pendampingan, dan pembekalan melalui training-
training soft skill, akan mampu meningkatkan kompetensi mereka sebagai konsultan yunior. 
Kata Kunci : Permodalan, Pasar, Manajerial, agent of expertise,  

 
 
 
 

 



PROCEEDING SEMINAR NASIONAL ISBN: 978-979-636-147-2  
DAN CALL FOR PAPERS SANCALL 2013 
Surakarta, 23 Maret 2013 

257 

I. PENDAHULUAN 
A. Latar Masalah  

Gelombang ketidakpuasan kaum miskin dan 
para penganggur terhadap ketidakmampuan 
pembangunan menyediakan peluang kerja, untuk 
sementara dapat diredam lantaran tersedia 
peluang kerja di sektor informal. Begitupun ketika 
kebijakan pembangunan cenderung 
menguntungkan usaha skala besar, sektor 
informal kendati tanpa dukungan fasilitas 
sepenuhnya dari negara, dapat memberikan 
subsidi sebagai penyedia barang dan jasa murah 
untuk mendukung kelangsungan hidup para 
pekerja usaha skala besar. Bahkan, tatkala 
perekonomian nasional mengalami kemunduran 
akibat resesi, sektor informal mampu bertahan 
tanpa membebani ekonomi nasional,  

Sampai saat ini, pengertian sektor informal 
sering dikaitkan dengan ciri-ciri utama pengusaha 
dan pelaku sektor informal, antara lain: kegiatan 
usaha bermodal utama pada kemandirian rakyat, 
memanfaatkan teknologi sederhana, pekerjanya 
terutama berasal dari tenaga kerja keluarga tanpa 
upah, bahan baku usaha kebanyakan 
memanfaatkan sumber daya lokal, sebagian besar 
melayani kebutuhan rakyat kelas menengah ke 
bawah, pendidikan dan kualitas sumber daya 
pelaku tergolong rendah.  

Mencuatnya perdebatan teoritis tentang 
sektor formal-informal adalah sejak International 
Labour Organization (ILO) mulai 
mengembangkan program pembangunannya di 
kalangan penduduk miskin perkotaan yang 
terlibat pada sektor ekonomi informal di negara-
negara Afrika pada tahun 1970-an.  

Pertumbuhan sektor informal yang relatif 
kecil modalnya, tidak teratur, kotor dan kurang 
stabil sangat menarik perhatian para pakar dan 
pembuat kebijakan. Bagi para pakar, isu yang 
seringkali dimunculkan adalah berkaitan dengan 
kekaburan konsep aktivitas dan pendekatan 
pendekatan yang mencoba untuk memahami 
mengapa kegiatan ini dapat terus berlangsung dan 
meningkat seiring dengan proses urbanisasi. 

Terhadap pembuat kebijakan, kehadiran 
ekonomi informal mencerminkan kemiskinan 
kota, sehingga perlu dibenahi dengan berbagai 
strategi agar sektor informal memiliki status yang 
lebih kuat, bersih, teratur dan terjamin bagi 
kelompok miskin. Sedangkan bagi politisi, sektor 

ekonomi informal yang Ekonomi Pinggiran: 
Dinamika Konseptual Sektor Informal di 
Perkotaan kian meningkat dan terpencar-pencar di 
sekitar kota, memanifestasi-kan keresahan kondisi 
sosio-politik di kalangan kelompok masyarakat 
yang dibawa secara bersamaan dari desa ke kota. 
Dan akhir-akhir ini isu tersebut dapat 
menggoyahkan kedudukan elit politik jika tidak 
diberikan perhatian yang cukup serius. Walau 
bagaimanapun perhatian terhadap sektor informal 
bukanlah sesuatu yang baru. Hal ini telah lama 
menjadi pengamatan para pakar ilmu-ilmu sosial 
dalam meneliti masyarakat tradisional. Isu yang 
dikaji biasanya seputar pada sistem pemasaran 
dalam hubungannya dengan ekonomi dan budaya 
lokal yang ada.  

Dampak penjajahan dan penetrasi 
kapitalisme ke dalam sistem kemasyarakatan 
lokal yang umumnya masih tradisional telah 
menarik minat para peneliti bahwa masyarakat 
lokal yang begitu heterogen, memiliki nilai dan 
motivasi yang berbeda-beda, terpaksa bersaing 
dengan pola perdagangan “barat” yang asing bagi 
kebiasaan ekonomi mereka (lihat Furnivall, 1939; 
Geertz, 1963; Firth, 1946; Bohannan & Dalton, 
1962; Belshaw, 1965). Namun kebanyakan 
penelitian tersebut kelihatannya sangat bervariasi 
dan tidak dihubungkan dengan isu kemiskinan 
warga kota yang umumnya adalah kaum tani yang 
berpindah dari sektor ekonomi pedesaan ke 
aktivitas ekonomi informal perkotaan. Lagi pula 
perhatian yang telah dicurahkan para pengkaji 
ekonomi dalam aktivitas perdagangan informal ini 
masih sekedar menjadi tumpuan minat mereka 
semata terutama jika masalah yang “kronis” 
akibat ketidakmampuan sektor industri modern 
menyerap tenaga buruh yang berlebih.  

Keadaan demikian telah mendorong semua 
pihak yang terlibat dalam penanganan kebijakan 
ekonomi dan strategi pembangunan agar 
memikirkan lagi mengapa fenomena tercetusnya 
sektor informal muncul begitu cepat di wilayah 
perkotaan. Oleh karena itu, perhatian International 
Labour Organization (ILO) pada tahun 70-an 
dalam program membantu kelompok miskin di 
kota-kota dianggap salah satu usaha murni yang 
dapat mendorong para peneliti dari berbagai 
disiplin mengkaji kasus ini lebih serius karena 
banyak Ekonomi Pinggiran. 
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Jika sektor informal ingin dikembangkan 
karena banyak menyerap tenaga kerja, apakah 
hanya sebagai sumber alternatif full employment 
atau productive employment? Kalau tujuannya 
hanya agar tidak ada pengangguran, akibatnya 
sektor informal bisa menciptakan banyak 
kesempatan kerja, namun tidak produktif atau 
dengan tingkat pendapatan riil yang rendah; dan 
ini berarti sektor informal menjadi salah satu 
sumber kemiskinan. Sementara itu kalau tujuan 
kebijakan pengembangan sektor informal adalah 
sumber alternatif productive employment, maka 
muncul pertanyaan berikut, yakni Apakah tujuan 
jangka panjangnya adalah mengembangkan sektor 
informal menjadi sektor formal? Kalau memang 
demikian, berarti sebenarnya masih ada kesem-
patan untuk mengembangkan sektor formal, dan 
berarti kembali ke pertanyaan butir 2 di atas, yang 
artinya kapasitas sektor formal untuk menciptakan 
kesempatan kerja belum mencapai tingkat maksi-
mum.  

Pertanyaan-pertanyaan di atas sangat pen-
ting, karena sekali lagi, ini menyangkut 
opportunity cost kebijakan pemerintah dalam 
pengembangan sektor informal dalam perekono-
mian Indonesia. Yang harus jelas adalah, apakah 
kebijakan pengembangan sektor informal adalah 
suatu kebijakan jangka pendek (sebagai sumber 
alternatif kesempatan kerja sementara) atau 
jangka panjang (pengembangan sektor informal 
menjadi sektor formal).  

Jika sektor informal ingin dikembangkan 
menjadi suatu sumber kesempatan kerja yang 
produktif dengan intervensi langsung, pemerintah 
tidak bisa membantu semua unit usaha di dalam 
sektor tersebut. Karena jumlahnya sangat banyak, 
mulai dari pedagang asongan, pemilik warung 
hingga pengusaha industri kecil dan industri 
rumah tangga.  

Karena itu, perlu kriteria-kriteria yang jelas 
untuk memilih segmen-segmen mana pada sektor 
informal yang mempunyai nilai tambah besar 
(atau yang mengandung opportunity cost yang 
rendah) untuk dikembangkan.  

 Dinamika Konseptual Sektor Informal di 
Perkotaan implikasinya terhadap aspek sosial, 
politik dan ekonomi nasional. Kendati usaha ini 
dilaksanakan dengan sukses, namun tidak dapat 
dipungkiri masih terdapat kelemahan Interna-
tional Labour Organization (ILO) dalam 

menangangi isu dan strategi mengenai pertum-
buhan sektor informal ini, terutama dalam 
mengkaji hubungan sektor informal dengan sektor 
formal pada wilayah perkotaan. 

 
B. Permasalahan 

Meski UKM mempunyai andil yang cukup 
besar dalam pembangunan nasional, dalam 
menjalankan usahanya UKM selalu mempunyai 
kendala. Kategori permasalahan UKM adalah :  
1. Permasalahan yang bersifat klasik dan menda-

sar UKM, antara lain berupa permasalahn 
modal, bentuk badan hukum yang umumnya 
non-formal, SDM, pengembangan Produk dan 
Akses Pemasaran. 

2. Permasalahan Manajemen, antara lain peren-
canaan bisinis yang tidak jelas, pengelolaan 
keuangan yang tidak berpedoman pada prinsip 
akuntansi dan manajemen keuangan, penge-
lolaan tenaga kerja karena tidak adanya 
struktur dan deskripsi kerja yang jelas serta 
penilaian atas prestasi kerja. 

Masalah peningkatan efisiensi operasi yang 
biasanya disebabkan: (a) tenaga kerja yang ada 
sudah relatif tua dan tidak ada regenerasi, (b) 
sulitnya mencari tenaga kerja baru yang ahli dan 
terampil, (c) teknologi usaha yang relatif masih 
sederhana. 

 
II. KAJIAN PUSTAKA 
A. Pengertian UKM 

Keberadaan UKM dapat ditinjau dari 
berbagai perspektif, antara lain perspektif 
kebijakan, perspektif sosial maupun perspektif 
ekonomi. Dari ketiga perspektif tersebut, 
perspektif ekonomi merupakan cara pandang 
pertama yang terbangun dalam literatur kluster. 
Secara sederhana perspektif ekonomi yang 
dimaksud dalam tulisan ini adalah cara pandang 
terhadap fenomena kluster UKM yang dibangun 
dari teori ekonomi. 

 Pembahasan mengenai perspektif ekonomi 
dalam melihat kluster tidak bisa terlepas dari 
peran Alfred Marshal yang dikenal sebagai the 
founding father The Cambridge School of 
Economics (Belussi and Caldari, 2009). Pada 
tahap awal, perspektif ini di bangun oleh Marshal 
(1920) melalui karyanya Principles of Economics 
yang secara garis besar menekankan pentingnya 
lokasi industri dan menjelaskan bagaimana UKM 
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mampu beroperasi secara efisien dan kompetitif 
melalui sentra industri (industrial district). Ide 
dasar tersebut kemudian di rekonstuksti oleh 
Krugman (1991) yang akhirnya berhasil 
meningkatkan “pamor” studi kluster yang 
terpinggirkan oleh aliran utama (mainstream) 
studi ekonomi sehingga studi ini kembali menjadi 
bagian penting dalam kajian ekonomi, khususnya 
ekonomi geografi. Pada tahap selanjutnya konsep 
kluster dikembangkan oleh pemikir kontemporer, 
antara lain Porter. Meskipun dalam karyanya 
Porter (1998a; 1998b) secara implisit 
mengungkapkan bahwa kluster sebagai strategi 
kompetitif bagi perusahaan, daerah dan negara 
merupakan “buah fikiran”nya, tetapi ternyata 
tulisannya tersebut mendapat kritik tajam dari 
Martin dan Sunley (2005). Perdebatan tersebut 
diakhiri dengan munculnya artikel yang menjelas-
kan persamaan dan perbedaan konsep kluster dan 
sentra industri dalam a Hand Book of Industrial 
Districts (Porter and Ketels, 2009). 

Seperti tersebut sebelumnya, perspektif eko-
nomi dalam kluster berawal dari karya Marshal 
(1920) yang salah satu ide dasarnya mengungkap-
kan bahwa sentra industri mampu meningkatkan 
daya saing usaha pelakunya melaui beberapa 
mekanisme, yaitu : (1) berkumpulnya tenaga kerja 
dengan spesifikasi khusus yang relevan dengan 
kebutuhan industri (2) tersedianya bahan baku 
dan fasilitas pendukung industri, serta (3) 
penyebaran inovasi. Ketiga mekanisme tersebut 
kemudian diacu beberapa penulis, antara lain 
Porter (2000a), Nadvi(1999a; 1999c) dan Schmitz 
(1999) dalam melihat manfaat yang dihasilkan 
kluster dalam beberapa wilayah (Silicon valley-
Amerika Serikat, Sialkot-Pakistan and Sinos 
Valley-Brasil).  

Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi yang 
dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga 
maupun suatu badan bertujuan untuk mempro-
duksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara 
komersial dan mempunyai omzet penjualan 
sebesar 1 (satu) miliar rupiah atau kurang.  

Sektor usaha kecil dan menengah ( UMKM) 
kini dinilai sebagai salah satu kekuatan ekonomi 
Indonesia yang cukup signifikan. Secara makro 
dapat dilihat behwa potensi yang dimiliki sektor 
UKM ini sudah cukup besar. Secara umum, pada 
2006, sumbangan UKM terhada Produk Domestic 
Bruto (PDB) mencapai 53,3%, artinya lebih dari 

setengah gerak perekonomian Indonesia kini 
ditopang oleh sektor UKM. Dalam hal 
penyerapan tenaga kerja, pada 2006 UKM 
berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 58.4 juta 
atau sekitar 96.2 % dari total angkatan kerja.  

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah mencatat bahwa jumlah 
usaha kecil adalah sebanyak 44,6 juta unit atau 
99,84 % dari total jumlah unit usaha pada tahun 
2005.Dari sejumlah usaha tersebut, tenaga kerja 
yang mampu diserap adalah sebanyak71,2 juta 
atau sebesar 88,7% dari total tenaga kerja. 
Kelebihan UKM dari penyerapan tenaga kerja 
tersebut muncul dari karakteristik yang dimiliki 
UKM sangat berbeda dengan karakteristik yang 
dimiliki oleh industry besar yang didominasi oleh 
modal. Adapun karakteristik UKM antara lain : 
 Biasanya berbentuk usaha perorangan dan 

belum berbadan hukum perusahaan 
 Aspek legalitas usaha lemah 
 Struktur organisasi bersifat sederhana dengan 

pembagian kerja yang tidak baku 
 Kebanyakan tidak mempunyai laporan 

keuangan dan tidak melakukan pemisahan 
antara kekayaan pribadi dengan kekayaan 
perusahaan 

 berhubungan erat dengan budaya suatu daerah 
 Kualitas manajemen rendah dan jarang yang 

memiliki rencana usaha 
 Sumber utama modal usaha adalah modal 

pribadi 
 Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas 

Maka dari karakteristik tersebut dapat kita 
identifikasi bahwa UKM mempunyai beberapa 
kelemahan seperti tidak adanya pengendalian 
keuangan internal, kelemahan dalam pemasaran 
produknya, biaya produksi yang tinggi dapat 
dilihat dari skala produksi yang kecil, jaringan 
pemasaran yang lemah dan modal yang kecil 
dalam memulai usahanya. Kelemahan inilah yang 
menyebabkan kendala dalam mencari tambahan 
untuk usaha UKM. Hasil penelitian kerjasama 
Kementerian Negara KUKM dengan BPS (2003) 
menginformasikan bahwa UKM yang mengalami 
kesulitan usaha 72,47 %, sisanya 27,53 % tidak 
ada masalah dari 72,47 % yang mengalami 
kesulitan usaha tersebut 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh BPS 
dijelaskan bahwa dalam mengatasi kesulitan per-
modalannya diketahui sebanyak 17,50 % UKM 
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menambah modalnya dengan meminjam ke bank, 
sisanya 82,50 % tidak melakukan pinjaman ke 
bank tetapi ke lembaga Non bank seperti Koperasi 
Simpan Pinjam (KSP), perorangan, keluarga, 
modal ventura, lainnya. Hal ini melukiskan 
perentasan kemakmuran dalam UKM dari 
masalah permodalan. Ada berbagai alasan kenapa 
permodalan dari kredit perbankan merupakan 
kendala oleh UKM. Alasan ini dapat dilihat dari 
table dibawah ini yang merupakan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh BPS dan kementerian 
UMKM. 

 
B. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan 
yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain 
untuk mendukung investasi yang telah direncana-
kan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. 
Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan 
yang dikeluarkan untuk mendukung investasi 
yang telah direncanakan. 

Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank 
Syariah harus memenuhi:  
(1) Aspek Syariah, berarti dalam setiap realisasi 

pembiayaan kepada nasabah, Bank Syariah 
harus tetap berpedoman pada Syariat Islam 
(antara lain tidak mengandung unsur Gharar, 
maisir dan riba serta bidang usahanya harus 
halal) 

(2) Apek Ekonomi, berarti disamping memper-
timbangkan hal-hal syariah Bank Syariah 
tetap mempertimbangkan perolehan keun-
tungan baik bagi Bank Syariah maupun bagi 
nasabah Bank Syariah. 

  
Sistem keuangan dan perbankan Islam hadir 

untuk memberikan jasa keuangan yang halal 
kepada komunitas muslim. Selain tujuan khusus 
ini, institusi perbankan dan keuangan, sebagai-
mana aspek-aspek masyarakat Islam lainnya, 
diharapkan dapat memberi kontribusi yang layak 
bagi tercapainya tujuan sosio – ekonomi Islam ( 
Chapra. 1985. h.34). Target utamanya adalah 
kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan 
kerja, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi, keadilan sosio – ekonomi serta distribusi 
pendapatan dan kekayaan yang wajar, stabilitas 
nilai uang dan mobilisasi, serta investasi tabungan 
untuk pembangunan ekonomi yang mampu 

memberiakn jaminan keuntungan (bagi hasil) 
kepada semua pihak yang terlibat.  

Salah satu bentuk pertanggung jawaban 
sosial Bank Syariah adalah memberikan pembia-
yaan kepada UKM mengingat UKM iini 
merupakan cerminan dari perekonomian rakyat, 
karena kelompok ini merupakan kelompok 
dominan, maka upaya peningkatan kesejahteraan 
kelompok ini, secara langsung maupun tidak 
langsung, merupakan upaya penyejahteraan 
ummat. 
 
III.  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berbeda dengan industri rumah tangga dan 
self-employment, tidak semua industri kecil 
masuk dalam kategori sektor informal. Banyak 
juga industri kecil yang terdaftar dan bahkan 
membayar pajak (sektor formal).  

Tetapi, di era perdagangan bebas nanti, 
tingkat persaingan pasar di dalam maupun di luar 
negeri akan sangat tinggi. Jika pengusaha di 
sektor informal hanya menggantungkan diri pada 
keahlian tradisional saja tanpa pendidikan tam-
bahan (formal), terutama mengenai pemasaran 
global dan manajemen modern, maka keadaan itu 
bisa menjadi salah satu kendala utama bagi sector 
informal di Indonesia untuk dapat bersaing atau 
bertahan.  

Sebagian besar industri kecil, terlebih 
industri rumah tangga di Indonesia adalah sektor 
informal. Masalah paling besar yang dialami 
mereka adalah keterbatasan modal dan pema-
saran. Masalah lainnya adalah pengadaan bahan 
baku (misalnya tempat beli terlalu jauh, harga 
mahal, dan tidak selalu tersedia), kurang keahlian 
dalam jenis-jenis teknik produksi tertentu 
(misalnya tenaga ahli/perancang sulit dicari atau 
mahal), dan kurang keahlian dalam pengelolaan. 
Yang juga jadi persoalan adalah mereka 
menghadapi persaingan yang tajam dan kemam-
puan mereka berkomunikasi sangat rendah, 
termasuk akses mereka ke fasilitas-fasilitas untuk 
berkomunikasi sangat terbatas.  

 Namun disisi lain ada beberapa kekuatan 
yang dimiliki sektor informal sebagai berikut:  
1.  Daya Tahan  

Selama krisis ekonomi, terbukti sektor infor-
mal tidak hanya dapat bertahan, bahkan berkem-
bang pesat. Hal ini disebabkan faktor permintaan 
(pasar output) dan faktor penawaran. Dari sisi 
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permintaan, akibat krisis ekonomi pendapatan riil 
rata-rata masyarakat turun drastic dan terjadi 
pergeseran permintaan masyarakat, dari barang-
barang sektor formal atau impor (yang harganya 
relatif mahal) ke barang barang sederhana buatan 
sektor informal (yang harganya relatif murah). 
Misalnya, sebelum krisis terjadi, banyak pegawai-
pegawai kantoran, mulai dari kelas menengah 
hingga tinggi makan siang di restoran-restoran 
mahal di luar kantor. Di masa krisis, banyak dari 
mereka merubah kebiasaan dari makan siang di 
tempat yang mahal ke rumah-rumah makan 
sederhana atau warung-warung murah di sekitar 
kantor mereka.  

Dari sisi penawaran, akibat banyak orang di-
PHK-kan di sektor formal selama masa krisis, 
ditambah lagi dengan sulitnya angkatan kerja baru 
mendapat pekerjaan di sektor formal, maka suplai 
tenaga kerja dan pengusaha ke sektor informal 
meningkat. Selain itu, relatif kuatnya daya tahan 
sektor informal selama krisis, juga dijelaskan oleh 
tingginya motivasi pengusaha di sektor tersebut 
mempertahankan kelangsungan usahanya. Sebab, 
bagi banyak pelaku, usaha di sektor informal 
merupakan satu-atunya sumber penghasilan mere-
ka. Karena itu, berbeda dengan rekan mereka di 
sektor formal, pengusaha-pengusaha di sektor 
informal sangat adaptif menghadapi perubahan 
situasi dalam lingkungan usaha mereka.  

2.  Padat Karya.  
Dibanding sektor formal, khususnya usaha 

skala besar, sektor informal yang pada umumnya 
adalah usaha skala kecil bersifat padat karya. 
Sementara itu persediaan tenaga kerja di Indone-
sia sangat banyak, sehingga upahnya relatif lebih 
murah jika dibandingkan di negara-negara lain 
dengan jumlah penduduk yang kurang dari Indo-
nesia. Dengan asumsi faktor-faktor lain mendu-
kung (seperti kualitas produk yang dibuat baik 
dan tingkat efisiensi usaha serta produktivitas 
pekerja tinggi), maka upah murah merupakan 
salah satu keunggulan komparatif yang dimiliki 
usaha kecil di Indonesia.  

3.  Keahlian Khusus (Tradisional).  
Bila dilihat dari jenis-jenis produk yang 

dibuat di industri kecil (IK) dan industri rumah 
tangga (IRT) di Indonesia, dapat dikatakan bahwa 
produk-produk yang mereka buat umumnya 
sederhana dan tidak terlalu membutuhkan 

pendidikan formal, tetapi membutuhkan keahlian 
khusus (traditional skills). Di sinilah keunggulan 
lain sektor informal, yang selama ini terbukti bisa 
membuat mereka bertahan walaupun persaingan 
dari sektor formal, termasuk impor sangat tinggi. 
Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki 
pekerja atau pengusaha secara turun temurun, dari 
generasi ke generasi. 

4.  Permodalan  
Kebanyakan pengusaha di sektor informal 

menggantungkan diri pada uang (tabungan) 
sendiri, atau dana pinjaman dari sumber-sumber 
informal (di luar sektor perbankan/keuangan) 
untuk kebutuhan modal kerja dan investasi 
mereka.Walaupun banyak juga pengusaha-
pengusaha kecil yang memakai fasilitas-fasilitas 
kredit khusus dari pemerintah. Selain itu, 
investasi di sektor informal rata-rata jauh lebih 
rendah daripada investasi yang dibutuhkan sektor 
formal. Tentu, besarnya investasi bervariasi 
menurut jenis kegiatan dan skala usaha.  

Pola persaingan yang berbeda dengan 
sebelumnya juga disebabkan peraturanperaturan 
WTO/GATT yang menyangkut lingkungan dan 
hak cipta, serta diterapkannya standarisasi 
produksi dan proses produksi yang sudah baku 
seperti ISO 9000, dan sebagainya. 

Sejak beberapa tahun terakhir ini Usaha 
Kecil dan Menengah (UKM), telah menjadi obyek 
diskusi dan penelitian yang sangat menarik. 
Kegagalan perusahaan besar (konglomerasi) pada 
masa orde baru sebagai soko guru perekonomian 
nasional, telah menjadikan UKM sebagai prima-
dona baru yang pantas dijadikan isu sentral 
sebagai soko guru perekonomian nasional, yang 
berarti mengambil peran yang sebelumnya 
dipegang oleh Perusahaan Besar (konglomerasi).  

Apapun argumen yang dikemukakan, 
faktanya di masa krisis 1997 lalu UKM memang 
telah mampu membuktikan dirinya sebagai 
“penyelamat muka” perekonomian nasional. 
Selain sejumlah devisa yang mampu disumbang-
kan kepada negara, sektor ini secara signifikan 
telah mampu mencegah terjadinya gelombang 
pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran 
sebagai akibat krisis moneter. Meski kita pun tak 
bisa menutup mata bahwa ada begitu banyak 
pelaku UKM yang juga menjadi korban krisis 
tersebut. 
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Namun demikian, tidak berarti saat ini pun 
UKM tidak menghadapi kendala dalam perkem-
bangannya. Setelah lebih dari satu dasawarsa 
melewati masa krisis, masih ada banyak kendala 
dihadapi oleh 48 juta pengusaha UKM dan mikro 
di tengah berbagai sanjungan dan pujian yang 
mereka terima selama ini.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 
berbagai kalangan di berbagai daerah di Indonesia 
pada akhirnya mengerucut pada satu kesimpulan 
yang relatif sama, bahwa sebenarnyalah terdapat 3 
aspek umum yang menjadi problematika UKM 
selama ini, yaitu: Aspek permodalan, aspek pasar, 
dan manajerial 

Sekalipun secara konseptual Bank Syariah 
mempunyai berbagai tujuan yang sangat mulia, 
tetapi dalam prakteknya kondisi ideal masih sulit 
untuk tercapai. Saleh Kamel, seorang penerima 
IDB Award pernah melontarkan beberapa kritik 
terhadap Perbankan Islam. Salah satu kritiknya 
menyatakan ketidakmampuan Bank Islam untuk 
melepaskan diri dari jebakan – jebakan Bank 
konvensional. Menurutnya, operasi pembiayaan 
Bank Syariah terutama terbatas pada cara – cara 
pembiayaan sekunder untuk membiayai perda-
gangan jangka pendek dan operasi, penyewaan 
untuk perusahaan – perusahaan bersekala besar 
dan sudah mapan. Tampaknya Bank Islam kurang 
memainkan peranan yang signifikan didalam 
pembiayaan bisnis skala kecil dan menengah, 
sebagai ciri utama yang harus dikedepankan guna 
mengedepankan kesejehteraan rakyat.  

Disisi lain banyak perkembangan UMKM 
masih terbatas pada modal, sehingga perlu adanya 
pembiayaan untuk mendukung perkembangan 
tersebut. Sebenarnya banyak fasilitas kredit yang 
ditawarkan, baik itu dari bank konvensional, 
microfinance, dan tak terkecuali dari bank 
syariah. Namun dari semua tawaran skema kredit 
yang menggiurkan tersebut, hanya sekitar 60% 
yang dapat memenuhi kebutuhan UKM karena 
mereka belum bisa memanfaatkan tawaran 
tersebut dengan baik. Hal itu disebabkan oleh 
beberapa keterbatasan dari UKM untuk 
memperoleh pembiayaan bank syariah.  

Kondisi tersebut diatas lambat laun telah 
disadari pula oleh pemerintah dan berbagai pihak 
terkait lain. Hal ini ditindaklanjuti dengan 
berbagai program pembiayaan yang disertai 
bimbingan teknis (technical assistance) secara 

bersamaan, atau dengan istilah pola 
pendampingan UKM. 

 Pola pendampingan UKM tersebut oleh 
sebagian kalangan dipandang cukup memberikan 
hasil yang positif. UKM-UKM yang memperoleh 
pembiayaan, serta merta akan mendapatkan 
bimbingan manajerial day to day dari konsultan-
konsultan yang ditunjuk. Selain bertujuan untuk 
mencegah terjadinya kesalahan alokasi dana yang 
berakibat pada kredit macet, pola pendampingan 
ini juga bertujuan untuk membantu UKM dalam 
menciptakan sistem kelembagaan (capasity 
building) guna melahirkan added value bagi 
usahanya di masa yang akan datang. 

Disinilah peran perguruan tinggi dibutuhkan 
untuk mengisi tenaga- tenaga konsultan guna 
program pendampingan dengan cara 
mengoptimalkan potensi mahasiswa yang 
dimilkinya.  

Perguruan tinggi dan lembaga profesi 
(konsultan manajemen dan bisnis) harus berperan 
sebagai agent of expertise bagi UKM, yakni 
mencetak para lulusannya untuk dididik dan 
dibekali tentang ilmu dan pengetahuan manajerial 
UKM. Mereka mungkin minim pengalaman 
kewirausahaan, namun dengan diadakannya 
program magang, pelatihan pendampingan, dan 
pembekalan melalui training-training soft skill, 
akan mampu meningkatkan kompetensi mereka 
sebagai konsultan yunior. 

Para mahasiswa tersebut dididik dan dibekali 
ilmu yang berkaitan dengan hal dimaksud, dengan 
cara mengembangkan pola kerjasama tiga sisi 
(tree party), yaitu pihak Perguruan Tinggi sebagai 
penyelenggara kegiatan dan penyedia sumber 
daya insani, pihak lembaga keuangan syariah 
sebagai sumber pembiayaan baik untuk pinjaman 
kepada UKM maupun pelaksanaan kegiatan 
pendampingan,pihak terakhir adalah pemerintah 
sebagai pemilik “data base” UKM di lingkungan-
nya untuk di arahkan mengikuti kegiaatan 
pendampingan. 

Apapun bentuk skim atau pola pembiayaan 
untuk UKM, tanpa disertai pembenahan 
manajerial dan pendampingan pasar, disertai pola 
kerjasama tiga pihak hanya akan menambah 
deretan cerita kegagalan berbagai program 
pemberdayaan UKM.  
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Melalui Program pendampingan UKM yang 
menitikberatkan pada upaya perbaikan sistem 
kelembagaan (capacity building) dan aspek 
manajerial UKM, dan dilakukan secara intensif 
dan berkelanjutan, akan meningkatkan Sumber 
Daya Insani lulusan perguruan tinggi minimal 
dalam hal,  

pertama: perencanaan, yakni membantu 
pengusaha UKM dalam menyusun rencana 
(action plan) dan target usaha ke depan secara 
terukur, terarah, dan wajar.  

Kedua: implementasi: yakni turut mendam-
pingi pengusaha UKM dalam menjalankan 
rencana yang telah disusunnya, membantu 
mencarikan solusi ketika pengusaha menhadapi 
kendala dan permasalahan.  

Ketiga: Evaluasi, yaitu turut memberikan 
penilaian atas kinerja yang dicapai perusahaan, 
dan membantu pengusaha dalam menemukan 
penyebab terjadinya penyimpangan dari target 
yang telah dibuat.  

Keempat:Pengembangan, yakni turut 
membantu pengusaha UKM dalam menyusun 
rencana pengembangan dari hasil yang telah 
dicapai selama ini. yang akan memudahkan dalam 
proses permohonan pembiayaan Syariah. 

 
IV. PENUTUP 
 

Demikianlah, tanpa berpretensi untuk 
menjadi serba tahu, tulisan ini berupaya untuk 
mengarahkan bagaimana program pengembangan 
dan pemberdayaan UKM ini sebaiknya 
dilaksanakan. Tidaklah cukup pendekatan 
permodalan, tapi yang terpenting bagaimana 
meningkatkan dan membangun UKM (capasity 
building) sehingga secara sistem dan 
kelembagaan, UKM mampu tumbuh dan 
melewati semua problematika yang dihadapinya. 
Dan yang tak kalah penting lagi, kerjasama semua 
pihak terkait (stakeholders); Pemda, Lembaga 
Keuangan Syariah, Perguruan Tinggi, dan 
masyarakat umum untuk terwujudnya berbagai 
program pemberdayaan yang senyatanya mampu 
membuat UKM makin berdaya. 
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