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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

1. Konsep Strategi 

a. Definisi Strategi  

Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu 

perusahan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan 

efisien, perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau 

hambatan yang datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. 

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya 

strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai 

pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam suatu 

dunia bisnis atau usaha sangatlah di butuhkan untuk pencapaian visi dan misi 

yang sudah di terapkan oleh perusahaan, maupun untuk pencapaian sasaran 

atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. 23 

Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi 

bisnis, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat 

menguntungkan secara aktual dalam bisnis. Strategi sebagai sebuah pola yang 

mendasar dari sasaran yang berjalan dan direncanakan, penyebaran sumber 

daya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor 

lingkungan. strategi juga lebih bertumpu pada bagaimana bertahan hidup 

dalam dunia yang semakin kompetitif, bagaimana membuat persepsi yang 

baik dibenak konsumen, menjadi berbeda, mengenali kekuatan dan 

kelemahan pesaing, menjadi spesialisasi, menguasai satu kata yang sederhana 

                                                           
23 David, Fred R., “Manajemen Strategi Konsep”, Salemba Empat, Jakarta. 
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di kepala, kepemimpinan yang memberi arah dan memahami realitas pasar 

dengan menjadi yang pertama, kemudian menjadi yang lebih baik.24 

b. Tipe – tipe strategi 

Pada prinsipnya strategi dapat di kelompokkan berdasarkan tiga tipe 

strategi. Pertama, Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan 

oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro 

contoh, strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi 

akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan, dan 

sebagainya. Kedua, strategi investasi dimana strategi ini merupakan kegiatan 

yang beorientasi pada investasi , misalnya apakah perusahaan ingin 

melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan 

penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi 

baru. Ketiga, Strategi bisnis sering juga disebut strategi bisnis secara 

fungsional karena strategi ini ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan 

manajemen, misalnya, strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, 

strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi-strategi yang berhubungan 

dengan keuangan.25 

c. Manajemen Strategi 

Manajemen strategik merupakan suatu proses yang dinamik karena 

berlangsung secara terus-menerus dalam suatu organisasi. Setiap strategi 

selalu memerlukan peninjauan ulang dan bahkan mungkin perubahan di masa 

                                                           
24 Ibid 83 
25 Rangkuti,Freedy, Analisis SWOT:Teknik Membedah Kasus Bisnis (Jakarta: PT.Gramedia 

Pustaka Utama, 2014) hal 6 



29 
 

depan. Salah satu alasan utama mengapa demikian halnya ialah karena 

kondisi yang dihadapi oleh satu organisasi, baik yang sifatnya internal 

maupun eksternal selalu berubah-ubah pula. Dengan kata lain strategi 

manajemen dimaksudkan agar organisasi menjadi satuan yang mampu 

menampilkan kinerja tinggi karena organisasi yang berhasil adalah organisasi 

yang tingkat efektifitas dan produktivitasnya makin lama makin tinggi.26 

Manajemen strategik berkaitan dengan upaya memutuskan persoalan 

strategi dan perencanaan, dan bagaimana strategi tersebut dilaksanakan dalam 

praktek. Manajemen strategik dapat dipandang sebagai hal yang mencakup 

tiga macam elemen utama. Terdapat adanya analisis strategik dimana 

penyusun strategi (strategis) yang bersangkutan berupaya untuk memahami 

posisi strategik organisasi yang bersangkutan. Terdapat pula adanya pilihan 

strategik yang berhubungan dengan perumusan aneka macam arah tindakan, 

evaluasi, dan pilihan antara mereka. Akhirnya terdapat pula implementasi 

strategi yang berhubungan dengan merencanakan bagaimana pilihan strategi 

dapat dilaksanakan.27 

d. Tahapan - tahapan Strategi 

1) Perumusan strategi 

Tahapan manajemen strategik diawali dengan perumusan strategi. 

Perumusan strategi adalah proses memilih Pola Tindakan Utama 

(strategi) untuk mewujudkan visi organisasi. Proses pengambilan 

keputusan untuk menetapkan strategi seolah merupakan konsekuensi 

                                                           
26 Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L. (2003;17). Manajemen Strategis 
27 Ibid 113 
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mulai dari penetapan visi-misi-tujuan jangka panjang-swot-strategi. 

Kenyataannya perumusan strategi dapat dimulai dari mana saja, bisa 

dimulai dari SWOT atau bahkan dari strategi itu sendiri. Namun yang 

terpenting, strategi dan kesesuaian; pilihan strategi akhirnya harus 

saling sesuai dengan Peluang - Ancaman yang ada, Kekuatan -

Kelemahan yang dimiliki dan Tujuan (misi-visi-goal) yang ingin 

dicapai. 

Strategi akan dirumuskan melalui tahapan utama sebagai berikut: 1) 

Analisis Arah, yaitu untuk menentukan visi-misi-tujuan jangka panjang 

yang ingin dicapai organisasi. 2) Analisis Situasi, yaitu tahapan untuk 

membaca situasi dan menentukan Kekuatan-Kelemahan-Peluang-

Ancaman yang akan menjadi dasar perumusan straetegi. 3) Penetapan 

Strategi, yaitu tahapan untuk identifikasi alternatif dan memilih strategi 

yang akan dijalankan organisasi. 

Untuk mencapai daya saing strategis dan memperoleh hasil sesuai 

dalam rencana organisasi, perusahaan harus menganalisa lingkungan 

eksternal, mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam lingkungan 

tersebut, menentukan mana di antara sumber daya internal dan 

kemampuan yang dimiliki yang merupakan kompetensi intinya, dan 

memilih strategi yang cocok untuk diterapkan (strategic formulation). 

Suatu strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan 
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terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi inti 

serta memperoleh keunggulan bersaing28 

2.) Analisis Lingkungan 

 Analisis lingkungan adalah proses dalam manajemen strategi 

yang bertujuan untuk memantau lingkungan perusahaan. Lingkungan 

perusahaan disini mencakup semua faktor baik yang berada di dalam 

maupun di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi pencapaian 

tujuan yang diinginkan. 

 Secara garis besar analisis lingkungan disini akan mencakup 

analisis mengenai lingkungan eksternal dan lingkungan internal. 

Lingkungan eksternal akan mencakup lingkungan umum dan 

lingkungan industri, sedangkan analisis internal akan mencakup 

analisis mengenai aktivitas perusahaan atau bisa juga analisis mengenai 

sumber daya, kapabilitas serta kompetensi inti yang dimiliki. Hasil dari 

analisis lingkungan ini setidaknya akan memberikan gambaran tentang 

keadaan perusahaan yang biasanya disederhanakan dengan metode 

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang 

dimilikinya. Analisis eksternal akan memberikan gambaran tentang 

peluang dan ancaman (OT) sedangkan analisis lingkungan internal akan 

memberikan tentang keunggulan dan kelemahan (SW) dari perusahaan. 

 

 

                                                           
28 Dirgantoro,Crown, (2001;24). Manajemen Strategik Konsep, Kasus, dan Implementasi 
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c) Menentukan dan Menetapkan Arah Organisasi 

Setelah melakukan analisis lingkungan eksternal dan internal 

diharapkan kita sudah dapat memiliki gambaran mengenai posisi 

perusahaan dalam persaingan, dimana diharapkan kita sudah mampu 

untuk mendefinisikan keunggulan, kelemahan, peluang dan ancaman 

yang dihadapi perusahaan (SWOT analysis). Berdasarkan informasi ini 

selanjutnya ditentukan dan ditetapkan ke arah mana perusahaan hendak 

di arahkan. Biasanya ada dua indikator utama yang digunakan untuk 

menentukan arah organisasi. Pertama adalah misinya, misi ini berfungsi 

sebagai reison d’etre, menjelaskan mengapa organisasi tersebut ada. 

Selain itu misi ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

baik tentang pelanggan, pasar, filosofi, citra, yang diinginkan dari 

masyarakat serta teknologi yang nantinya akan digunakan oleh 

perusahaan.  

 Hal yang tak kalah pentingnya dalam menentukan arah 

perusahaan ini adalah menetapkan tujan yang diinginkan perusahaan, 

dimana tujuan ini biasanya merefleksikan target yang akan dicapai oleh 

organisasi. Sebelum sebuah misi dan tujuan ditentukan, perusahaan 

sebaiknya memiliki visi atau kita sebut sebagai strategic architecture. 

Strategic architecture, misi dan tujuan ini agar mantap dan optimal 

harus didorong oleh suatu strategic intent. 

d) Penetapan Visi dan Misi Objektif 

Menetapkan visi dimaksudkan untuk memberikan arah tentang akan 

menjadi apa atau seperti apa organisasi atau perusahaan di masa yang 
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akan datang, atau secara secara ringkas suatu pandangan ke depan 

tentang perusahaan atau organisasi. 

Misi akan secara spesifik lagi dibandingkan dengan visi. Misi secara 

spesifik menekankan tentang produk yang diproduksi, pasar yang 

dilayani, dan hal-hal lain secara spesifik berhubungan langsung dengan 

bisnis. Secara singkat visi memberi pejelasan tentang apa bisnis 

perusahaan. Objektif lebih kepada penetapan target secara spesifik dan 

sedapat mungkin terukur yang ingin dicapai perusahaan untuk jangka 

waktu tertentu atau target yang ingin dicapai. 

e) Formulasi Strategi 

Formulasi strategi adalah menentukan aktivitas-aktivitas yang 

berhubungan dengan pencapaian tujuan. aktivitas tersebut dapat 

dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu: Analisis strategi, 

perencanaan strategi, pemilihan strategi. Unuk dapat melakukan 

formulasi strategi dengan baik, maka ada ketergantungan yang erat 

dengan analisis lingkungan dimana formulasi strategi membutuhkan 

data dan informasi dari analisis lingkungan. 

   Setelah melakukan analisis lingkungan dan menentukan ke 

mana organisasi akan diarahkan berdasarkan strategic architecture, 

misi dan tujuan yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah 

memastikan bahwa organisasi akan mencapai misi dan tujuan yang 

telah ditetapkan tadi. Untuk itulah maka perlu diformulasikan berbagai 

strategi atau cara untuk mencapai arah yang diinginkan tersebut. 

Formulasi strategi dalam hal ini adalah proses merancang dan 
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menyeleksi berbagai strategi yang pada akhirnya menuntun pada 

pencapaian misi dan tujuan organisasi. Fokus utama dari strategi 

organisasi adalah bagaimana menyesuaikan diri agar dapat lebih baik 

dan cepat bereaksi dibanding pesaing dalam persaingan yang ada. 

f) Perencanaan Tindakan 

Langkah pertama untuk mengimplementasikan strategi yang telah 

ditetapkan adalah membuat perencanaan strategik. Inti dari apa yang 

ingin dilakukan pada tahapan ini adalah bagaimana membuat rencana 

pencapaian (sasaran) dan rencana kegiatan (program dan anggaran) 

yang benar-benar sesuai dengan arahan (misi-visi-goal) dan strategi 

yang telah ditetapkan organisasi. 

Program berisi tahapan-tahapan kegiatan yang merupakan urutan 

kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran strategik (the 

step-by step sequence of actions). Sedangkan dalam rumusan anggaran 

berisi rencana kegiatan/program (biasanya tahunan) yang disertai 

taksiran sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan semua 

kegiatan yang direncanakan. Selain itu juga ditunjuk orang yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana kegiatan. 

1) Program 

Program adalah pernyataan antivitas-aktivitas atau langkah-langkah 

yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. 

Program melibatkan restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya 

internal perusahaan, atau awal dari suatu usaha penelitian baru. 
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2) Anggaran 

Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, 

setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat 

digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. 

Anggaran tidak hanya memberikan perencanaan rinci dari strategi baru 

dalam tindakan, tetapi juga menentukan dengan laporan keuangan 

performa yang menunjukkan pengaruh yang diharapkan dari kondisi 

keuangan perusahaan. 

3) Prosedur 

Prosedur yang kadang disebut Standard Operating System (SOP). 

Prosedur adalah sistem langkah-langkah atau tehnik-tehnik yang 

berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas 

atau pekerjaan diselesaikan. Prosedur secara khusus merinci berbagai 

aktifitas yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan program-program 

perusahaan. 

g) Implementasi Strategi 

   Setelah sebuah strategi diformulasikan, strategi tersebut 

harus dikembangkan secara logis dalam bentuk tindakan. Tahap inilah 

yang disebut dengan implementasi strategi. Masalah implementasi ini 

cukup rumit, oleh karena itu agar penerapan strategi organisasi dapat 

berhasil dengan baik, manajer harus memiliki gagasan yang jelas 

tentang isu-isu yang berbeda dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam 

tahap ini masalah struktur organisasi, budaya perusahaan dan pola 

kepemimpinan akan dibahas secara lebih mendalam. 
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   Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen 

mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui 

pengembangan program, anggaran dan prosedur18. Tindakan 

pengelolaan bermacam-macam sumber daya organisasi dan manajemen 

yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber-sumber 

daya perusahaan (keuangan, manusia, peralatan dan lain-lain) melalui 

strategi yang dipilih. Implementasi strategi diperlukan untuk 

memperinci secara lebih jelas dan tepat bagaimana sesungguhnya 

pilihan strategi yang telah diambil direalisasikan. 

h) Evaluasi dan Pengendalian Strategi 

   Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang melaluinya 

aktifitas-aktifitas perusahaan dan hasil kinerja dimonitor dan kinerja 

sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Para 

manajer di semua level menggunakan informasi hasil kinerja untuk 

melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan masalah. Walaupun 

evaluasi dan pengendalian merupakan elemen akhir yang utama dari 

manajemen strategis, elemen itu juga dapat menunjukkan secara tepat 

kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan 

mendorong proses keseluruhan untuk dimulai kembali. 

   Pengendalian strategik merupakan pengendalian yang 

mengikuti strategi yang sedang diimplementasikan, mendeteksi 

masalah atau perubahan yang terjadi pada landasan pemikirannya, dan 

melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tahap pengendalian strategi 

ini merupakan suatu jenis khusus dari pengendalian organisasi yang 
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berfokus pada pemantauan dan pengevaluasian proses manajemen 

strategi, dengan maksud untuk memperbaiki dan memastikan bahwa 

sistem tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam tahap ini akan 

coba dievaluasi apakah implementasi strategi benar-benar sesuai 

dengan formulasi strategi atau tidak. Atau apakah asumsi-asumsi yang 

kita gunakan dalam analisis lingkungan masih valid atau tidak dan 

sebaliknya. Hasil dari tahap pengendalian strategi ini akan sangat 

bermanfaat dan akan menjadi input untuk proses manajemen strategi 

perusahaan selanjutnya. Dengan demikian perusahaan diharapkan akan 

tetap memiliki daya saing yang berkelanjutan dalam persaingan.Karena 

strategi diimplementasikan dalam suatu lingkungan yang terus berubah, 

implementasi yang sukses menuntut pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan. Sehingga jika diperlukan dapat dilakukan tindakan-

tindakan perbaikan yang tepat. 

Jadi, pada konsep strategi ini nantinya peneliti akan melihat bagaimana 

tahapan strategi yang ada di lapangan tempat peneliti melakukan penelitian , 

yang mana inti dari konsep strategi adalah suatu konsep yang menjelaskan 

mengenai bagaimana untuk mencapai suatu tujjuan dan sasaran sehingga 

perlu adanya tahapan – tahapan prosesnya , jadi nanti peneliti harus 

mendeskripsikan bagaimana hasil di lapangan apakah sesuai tahapan atau 

tidak seperti itu. 

d) Konsep Daya Saing 

Daya saing umumnya di kaitkan dengan konsep comperative 

advantage, yakni di miliki unsur – unsur penunjang produksi yang 
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memungkinkan suatu negara menarik investor untuk melakukan investasi ke 

negaranya, tidak ke negara yang lainnya. Daya saing daerah menjadi salah 

satu isu utama dalam pembangunan daerah. Konsep daya saing umumnya 

dikaitkan dengan kemampuan suatu perusahaan, kota, daerah, wilayah atau 

negara dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif 

secara berkelanjutan. 

Daya saing diidentifikasikan dengan masalah produktifitas, yakni 

didefenisikan sebagai nilai output yang dihasilkan oleh seorang tenaga kerja. 

Meningkatnya produktifitas ini disebabkan oleh peningkatan jumlah input 

fisik modal dan tenaga kerja, peningkatan kualitas input yang digunakan, dan 

peningkatan teknologi. 

i. Daya Saing Global (Global Competitiveness) 

Terdapat berbagai konsep dan pengertian mengenai daya saing, sebagaimana 

yang di definikan oleh Porter. 

“luaran dari kemampuan suatu negara untuk berinovasi dalam rangka 

mencapai, atau mempertahankan posisi yang menguntungkan dibandingkan 

dengan negara lain dalam sejumlah sektor sektor kuncinya”  

Secara ekplisit Porter menyatakan bahwa konsep daya saing yang di terapkan 

pada level nasional tak lain adalah “produktivitas” yang didefinikannya 

sebagai nilai output yang dihasilkan oleh seorang tenaga kerja. World 

Economic Forum (WEF), suatu lembaga yang secara rutin menerbitkan 

(Global Competitiveness Report), mendefenisikan daya saing nasional secara 

lebih luas namun dalam kalimat yang singkat dan sederhana yaitu 
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“kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi dan berkelanjutan”. Fokusnya adalah pada kebijakan-kebijakan 

yang tepat, institusi-institusi yang sesuai, serta karakteristik-karakteristik 

ekonomi lain yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi dan berkelanjutan. 

Unsur - unsur daya saing disuatu negara atau daerah mencakup dalam 

beberapa hal berikut 1) Meningkatkan Taraf hidup masyarakat, 2) Mampu 

berkompetisi dengan daerah maupun negara lain, 3) Mampu memenuhi 

kewajibannya baik domestik maupun internasional. 4) Dapat menyediakan 

Lapngan Pekerjaan serta, 5) Pembangunan yang berkesinambungan dan tidak 

membebani generasi yang akan datang. Oleh karena itu, daya saing suatu 

negara harus benar benar diperhatikan agar tercapai kelima unsur yang ada di 

atas guna untuk mensejahterakan bangsa.  

ii. Daya Saing Daerah (Regional Competitiveness) 

Menurut defenisi dari UK-DTI daya saing daerah adalah kemampuan 

suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang 

tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun 

internasional. Sementara itu CURDS mendefisikan daya saing daerah sebagai 

kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam 

menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih 

merata untuk penduduknya. Secara umum, ketika membandingkan kedua 

defenisi daya saing nasional yang dibahas sebelumya, terdapat kesamaan 

yang essensial. Dapat dikatakan bahwa perbedaan konsep daya saing hanya 

terpusat pada cakupan wilayah, dimana yang pertama adalah daerah  (bagian 
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suatu daerah), sementara yang kedua adalah negara. Dalam berbagai 

pembahasan tentang daya saing nasional pun, baik secara eksplisit maupun 

implisit, terangkum relevansi pengadopsian konsep daya saing nasional 

kedalam konsep daya saing daerah. 

Bank Dunia misalnya, secara eksplisit menyebutkan betapa aspek 

penentu daya saing dapat bersifat region-specific. Dilihat dari substansinya 

pengadopsian konsep daya saing nasional ke dalam konsep daya saing daerah 

adalah relevan, namun dalam prakteknya beberapa penyesuaian perlu untuk 

dilakukan. Kompetisi ekonomi antar negara yang berdaulat tentu tidak 

mutlak, sama dengan kompetisi antar dearah dalam suatu negara. Dan 

beberapa prinsip perlu disesuaikan.29 

Dari pembahasan mengenai berbagai konsep dan defenisi tentang 

daya saing suatu negara atau daerah sebagaimana diuraikan di atas, dapat 

diambil satu kesimpulan bahwa dalam mendefenisikan daya saing perlu 

diperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 1) Daya saing mencakup aspek 

yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efeisiensi pada level mikro. 

Hal ini memungkinkan kita lebih memilih mendefenisikan daya saing sebagai 

“kemampuan suatu perekonomian” dari pada “kemampuan sektor swasta atau 

perusahaan”. 2) Pelaku ekonomi economic agent bukan hanya perusahaan, 

akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semuanya berpadu 

dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkiri peran besar 

sektor swasta perusahaan dalam perekonomian, fokus perhatian tidak hanya 

                                                           
29 Bank Indonesia. “Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di 

Indonesia” (Jakarta : Rajawali Perss : 2008).  
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pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan 

konsep daya saing. 3) Tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing 

suatu perekonomian tak lain adalah meningkatnya tinggi kesejahteraan 

penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan level of living 

adalah konsep yang maha luas yang pasti tidak hanya tergambarkan dalam 

sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 

ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka 

peningkatan standar kehidupan masyarakat. 4) Kata kunci dari konsep daya 

saing adalah “kompetisi”. Disinilah peran keterbukaan terhadap kompetisi 

dengan para kompetitor menjadi relevan. Kata “daya saing” menjadi 

kehilangan maknanya pada suatu perekonomian yang tertutup.30 

Mempertimbangkan hal-hal di atas, Pusat Pendidikan dan Studi 

Kebanksentralan Bank Indonesia (PPSK-BI) mendefenisikan daya saing 

yaitu kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan 

tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka 

pada persaingan domestik dan internasional.31 

iii. Indikator Utama dan Prinsip-prinsip Daya Saing Daerah 

1. Perekonomian Daerah 

Perekonomian daerah merupakan ukuran kinerja secara umum dari 

perekonomian makro (daerah) yang meliputi penciptaan nila tambah, 

akumulasi kapital, tingkat konsumsi. Kinerja sektoral perekonomian, serta 

tingkat biaya hidup. Indikator kinerja ekonomi makro mempengaruhi daya 

                                                           
30 Abdullah,P, dkk.”Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia”. (Yogyakarta: 

BPFE: 2002)  
31 Ibid hal 12 
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saing daerah melalui prinsip – prinsip berikut nilai tambah merefleksikan 

produktivitas perekonomian setidaknya dalam jangka pendek. Akumulasi 

modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam jangka 

panjang. Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi di masa 

lalu. Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja 

ekonomi suatu daerah semakin ketat kompetisi pada suatu perekonomian 

daerah, maka akan semakin kompetitif perusahaan-perusahaan yang akan 

bersaing secara internasional maupun domestik. 

2. Keterbukaan 

Indikator keterbukaan merupakan ukuran seberapa jauh perekonomian suatu 

daerah berhubungan dengan daerah lain yangtercermin dari perdagangan 

daerah tersebut dengan daerah lain cakupan nasional dan internasional. 

Indikator ini menentukan daya saing melalui prinsip-prinsip keberhasilan 

suatu daerah dalam perdagangan internasional merefleksikan daya saing 

perekonomian daerah tersebut. Keterbukaan suatu daerah baik dalam 

perdagangan domestik maupun internasional meningkatkan kinerja 

perekonomian. Investasi Internasional mengalokasikan sumber daya secara 

lebih efesian ke seluruh penjuru dunia. Daya saing yang didorong oleh ekspor 

terkait dengan orientasi pertumbuhan perekonomian daerah. 

Mempertahankan standar hidup yang tinggi mengharuskan integrasi dengan 

ekonomi internasional. 

 

 

3. Sistem Keuangan 
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Indikator sistem keuangan merefleksikan kemampuan sistem finansial 

perbankan dan non-perbankan di daerah untuk memfasiltasi aktivitas 

perekonomian yang memberikan nilai tambah, Sistem keuangan suatu daerah 

akan mepengaruhi alokasi faktor produksi yang terjadi perekonomian daerah 

tersebut. Indikator sistem keuangan ini mempengaruhi daya saing daerah 

melalui prinsip – prinsip sistem keuangan yang baik mutlak di perlukan dalam 

memfsilitasi aktivitas perekonomian daerah. Sektor keuangan yang efesien 

dan terintegrasi secara internasional mendukung daya saing daerah. 

4. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam 

Infrastruktur dalam hal ini merupakan indikator seberapa besar sumber daya 

seperti modal fisik, geografis, dan sumber daya alam dapat mendukung 

aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah.Indikator ini 

mendukung daya saing daerah melalui prinsip – prinsip Model fisik berupa 

infrastruktur baik ketersediaan maupun kualitas pendukung aktivitas ekonomi 

daerah. Model alamiah baik berupa kondisi geografis maupun kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya juga mendorong aktivitas perekonomian 

daerah.Teknologi informasi yang maju merupakan infrastruktur yang 

mendukung berjalannya aktivitas bisnis di daerah yang berdaya saing. 

 

 

 

5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  

Ilmu pengetahuan dan teknologi mengukur kemampuan daerah dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta penerapan dalam aktivitas ekonomi yang 
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meningkatkan nilai tambah . Indikator ini mempengaruhi daya saing daerah 

melalui beberapa prinsip yaitu, keunggulan kompetitif dapat dibangun 

melalui aplikasi teknologi yang sudah ada secara efesien dan inovatif. 

Investasi pada penelitian dasar dan aktivitas yang inovatif yang menciptakan 

pengetahuan baru sangat krusial bagi daerah ketika melalui tahapan 

pembangunan ekonomi yang lebih maju, Investasi jangka panjang berupa 

R&D akan meningkatkan daya saing sektor bisnis. 

6. Sumber Daya Manusia 

Indikator sumber daya manusia dalam hal ini ditujukan untuk mengukur 

ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, Faktor SDM ini 

mempengaruhi daya saing daerah berdasarkan prinsip – prinsip angkatan 

kerja dalam jumlah besar dan berkualitas akan meningkatkan daya saing suatu 

daerah. Pelatihan dan pendidikan adalah cara yang paling baik dalam 

meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas. Sikap dan nilai yang dianut oleh 

tenaga kerja juga menentukan daya saing suatu daerah. Kualitas hidup 

masyarakat suatu daerah menentukan daya saing daerah tersebut begitu juga 

sebaliknya. 

7. Kelembagaan  

Kelembagaan merupakan indikator yang mengukur seberapa jauh iklim 

sosial, politik, hukum dan keamanan mampu mempengaruhi secara positif 

aktivitas perekonomian di daerah. Pengaru faktor kelembagaan terhadap daya 

saing daerah di dasarkan pada beberapa prinsip yaitu, stabilitas sosial dan 

politik melalui sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik merupakan 

iklim yang kondusif dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah yang 
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berdaya saing. Peningkatan daya saing ekonomi suatu daerah tidak akan dapat 

tercapai tanpa adanya sistem hukum yang baik serta penegakan hukum yang 

independen. Aktivitas perekonomian suatu daerah tidak akan dapat berjalan 

secara optimal tanpa didukung oleh situasi keamanan yang kondusif. 

8. Governance dan Kebijakan Pemerintah 

Indikator Governance dan kebijakan pemerintah dimaksudkan sebagai 

ukuran dari kualitas administrasi pemerintahan  daerah, khususnya dalam 

rangka menyediakan infrastruktur fisik dan peraturan – peraturan daerah. 

Secara umum pengaruh faktor gavernance dan kebijakan pemerintahan bagi 

daya saing daerah dapat didasarkan pada prinsip – prinsip dengan tujuan 

menciptakan iklim persaingan yang sehat intervensi pemerintah dalam 

perekonomian sebaiknya diminimalkan. Pemerintahan daerah berperan 

dalam menciptakan kondisi sosial yang terprediksi serta berperan pula dalam 

meminimalkan resiko bisnis. Efektivitas administrasi pemerintahan daerah 

dalam menyediakan infrastruktur dan aturan – aturan berpengaruh terhadap 

daya saing ekonomi suatu daerah. Efektivitas pemerintah daerah dalam 

melakukan koordinasi dan menyediakan informasi tertentu pada sektor 

swasta mendukung daya saing ekonomi suatu daerah. Fleksibilitas 

pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan ekonomi merupakan 

faktor yang kondusif dalam mendukung peningkatan daya saing daerah. 

9. Manajemen dan Ekonomi Makro 

Dalam indikator manajemen dan ekonomi mikro pengukuran yang dilakukan 

dikaitkan dengan pertanyaan seberapa jauh perusahaan di daerah dikelola 

dengan cara yang inovatif, menguntungkan dan bertanggung jawab. Prinsip – 
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prinsip yang relevan terhadap daya  saing daerah seperti Rasio harga/kualitas 

yang kompetitif dari suatu produk mencerminkan kemampuan managerial 

perusahaan – perusahaan  yang berada di suatu daerah.Orientasi jangka 

panjang manajemen perusahaan akan meningkatkan daya saing daerah di 

mana perusahaan tersebut berada. Efisiensi dalam aktivitas perekonomian 

ditambah dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan adalah 

keharusan bagi perusahaan yang kompetitif. Kewirausahaan sangat krusial 

bagi aktivitas ekonomi pada masa –masa awal. Dalam usaha yang sudah 

mapan, majemen perusahaan memerlukan keahlian dalam mengintegrasikan 

serta membedakan kegiatan – kegiatan usaha.32 

  Pada konsep daya saing ini menjelaskan tentang indikator dan hal 

hal yang harus di perhatikan untuk dapat berdaya saing  karna untuk 

pembangunan ekonomi nasional harus di imbangin dengan daya saing agar 

adanya peningkatan kualitas baik dari tingkat daerah maupun pusat, dimana 

dalam penelitian ini memang melihat bagaimana strategi dari pemerintah 

daerah untuk dapat meningkatkan daya saing daerahnya melalui 

pemberdayaan UMKM. 

 

 

2. Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal 

a. Definisi Pengembangan Ekonomi Lokal 

                                                           
32 Piter Abdullah, “Daya Saing Daerah:Konsep dan Pengukurannya di Indonesia”(Yogyakarta, 

BPFE yogyakarta: 2002) 
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Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan proses di mana 

pemerintah lokal dan organsisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, 

merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan 

pekerjaan. PEL merupakan pendekatan yang bersifat holistik dan 

komprehensif serta menekankan pada keterkaitan dan sinergi pembangunan 

yang ada dalam suatu wilayah tertentu. PEL menyediakan ruang dan 

membuka kesempatan kepada seluruh komponen dalam suatu komunitas baik 

pemerintah, swasta, organisasi non profit dan masyarakat sipil lokal untuk 

bekerja sama memperbaiki perekonomian lokal. Jadi pendekatan 

Pengembangan Ekonomi Lokal merupakan pendekatan yang 

terintegrasi/terpadu yang terdiri dari Perencanaan (strategi dan program) 

Pengembangan Ekonomi Lokal yang terintegrasi ke dalam kebijakan dan 

strategi pembangunan daerah yang lebih luas, Keterpaduan dalam 

stakeholder-multi stakeholder, Keterpaduan dalam sektor-multi sektor. 

Dari definisi di atas maka dapat didefinisikan PEL adalah usaha 

mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia 

usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk 

mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah. Fokus PEL Definisi PEL 

tersebut memfokuskan kepada Peningkatan kandungan lokal, Pelibatan 

stakeholders secara substansial dalam suatu kemitraan strategis, Peningkatan 

ketahanan dan kemandirian ekonomi, Pembangunan berkelanjutan, 

Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal, 

Pengembangan usaha kecil dan menengah, Pertumbuhan ekonomi yang 

dicapai secara inklusif, Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber 
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daya manusia, Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar 

sektor dan antar daerah, Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi 

terhadap lingkungan.  

b. Ruang Lingkup Pengembangan Ekonomi Lokal 

Didalam penerapan PEL terdapat batasan batasan sebagai acuan ruang 

lingkup kinerja yang mana pengertian lokal yang terdapat dalam definisi PEL 

tidak merujuk pada batasan wilayah administratif tetapi lebih pada 

peningkatan kandungan komponen lokal maupun optimalisasi pemanfaatan 

sumberdaya lokal. PEL sebagai inisiatif daerah yang dilakukan secara 

partisipatif, PEL menekankan pada pendekatan pengembangan bisnis, bukan 

pada pendekatan bantuan sosial yang bersifat karikatif. PEL bukan 

merupakan upaya penanggulangan kemiskinan secara langsung, dan PEL 

diarahkan untuk mengisi dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi yang 

dilakukan berdasarkan pengembangan wilayah, pewilayahan komoditas,tata 

ruang, atau regionalisasi ekonomi. 

c. Tujuan dan sasaran Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) 

Tujuan dan sasaran meliputi terlaksananya upaya percepatan pengembangan 

ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, 

dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif. 

Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya 

percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara stakeholder secara 

sinergis. Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung 

upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal. Terwujudnya 
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pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis dan berkelanjutan. 

Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Terwujudnya peningkatan pendapatan 

masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan. 

Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar 

sektor dan antar wilayah. Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi 

masyarakat lokal. 

d. Dimensi Pengembangan Ekonomi Lokal  

Terdapat enam dimensi dalam Pengembangan Ekonomi Lokal, keenam 

dimensi atau aspek dalam Hexagonal PEL, yaitu : 

1) Kelompok Sasaran 

Kelompok sasaran ini terdiri dari Pelaku Usaha Lokal  yang mana sangat 

berkaitan dengan modal, promosi, peningkatan teknologi, manajemen & 

kelembagaan. Kemudian untuk Pelaku Usaha Baru terdapat suatu upaya yang 

harus dilakukan berupa pelatihan kewirausahaan, pendampingan dan 

monitoring, insentif, kecepatan perizinan usaha. 

2) Faktor Lokasi 

Faktor lokasi meliputi Faktor lokasi terukur yang melihat akses ke dan dari 

lokasi, akses ke pelabuhan laut dan udara, sarana transportasi, infrastruktur 

komunikasi, infrastruktur energi, ketersediaan air bersih, tenaga kerja trampil, 

Jumlah Lembaga Keuangan lokal. Kemudian faktor lokasi tidak terukur untuk 

dunia usaha, peluang kerjasama, lembaga penelitian faktor lokasi tidak 

terukur individual, kualitas, pemukiman, lingkungan, fasilitas pendidikan dan 
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pelatihan, pelayanan kesehatan, fasilitas sosial & fasilitas umum, etos kerja 

sumber daya manusia. 

3) Keterkaitan dan fokos kebijakan 

Pada dimensi keerkaitan dan fokus kebijakan ini terdapat tiga hal yang harus 

di perhatikan. Pertama, Perluasan Ekonomi, Kebijakan, investasi, promosi, 

persaingan usaha, peran Perusahaan Daerah, jaringan usaha, informasi tenaga 

kerja, pengembangan keahlian. Kedua, Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pengembangan Komunitas Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat berbasis 

kemitraan swasta, pengurangan kemiskinan. Ketiga, Pembangunan Wilayah 

yang meliputi kebijakan, kawasan industri, pusat pertumbuhan, 

pengembangan komunitas, kerjasama antar daerah, tata ruang PEL, jaringan 

usaha antar sentra, sistem industri berkelanjutan. 

4) Pembangunan Berkelanjutan  

Terdapat  3 aspek yang harus diperhatikan untuk pembangunan berkelanjutan, 

yang pertama aspek ekonomi, yaitu mengupayakan pengembangan Industri 

pendukung, perusahaan yang mematangkan usahanya dengan Business Plan, 

perusahaan dengan inovasi yang mengedepankan kreatifitas dan daya saing. 

Kemudian, yang kedua adalah aspek sosial yang meliputi Kontribusi terhadap 

kesejahteraan, pengembangan ekonomi lokal dan adat/kelembagaan lokal. 

Ketiga, aspek lingkungan yang meliputi penerapan mengenai Analisis 

Dampak Lingkungan (AMDAL), daur ulang, kebijakan Konservasi Sumber 

Daya Alam. 

5) Tata Pemerintahan  
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Untuk tata kepemerintahan ini adalah bersangkutan dengan kemitraan 

pemerintah dan dunia usaha, infrastruktur dan supra struktur, promosi dan 

perdagangan serta pembiayaan. Kemudian reformasi sektor publik, sistem 

insentif, restrukturisasi organisasi pemerintahan, prosedur pelayanan publik. 

Selanjutnya, pengembangan organisasi asosiasi industri status, peran, dan 

manfaat. 

6) Proses Manajemen  

Dalam proses manajemen ini terdapat 3 hal yang harus di perhatikan 

yaitu diagnosa secara partisipatif yang dilakukan adalah  menganalisis dan 

memetakan, potensi ekonomi, daya saing, kondisi politik lokal, serta 

identifikasi stakeholder. Kemudian, perencanaan dan implementasi secara 

partisipatif yang meliputi diagnosis dari perencanaan, jumlah stakeholder, 

sinkronisasi (sektoral dan spasial), implementasi dari perencanaan. Setelah 

itu dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara partisipatif yang  

melibatkan stakeholder, kemudian frekuensi dari monev tersebut dapat di 

diskusikan guna mendapatkan pemecahan masalah, selanjutnya hasil monev 

dapat di jadikan untuk perencanaan yang akan datang. 

Keberhasilan pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari 

beberapa indikator, yaitu perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam 

kesempatan kerja dan usaha, perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan 

pendapatan, keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses 

produksi dan pemasaran, keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan 

antara pemerintah, swasta, dan  masyarakat lokal. Dalam konteks 

pengembangan ekonomi lokal ini adalah suatu konsep yang sejalan dengan 
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daya saing, karena dalam pengembangan ekonomi lokal ini memang 

berpengaruh dengan daya saing.33 

3. Konsep Pemberdayaan  

i. Definisi Pemberdayaan  

Secara istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai penguatan dan 

secara teknis istilah pemberdayaan disamakan dengan istilah 

pengembangan.34 Sedangkan secara etimologis pemberdayaan berasal dari 

kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan, yang maksudnya adalah 

sebagai suatu proses menuju berdaya atau kemampuan dalam proses 

memperoleh daya kekuatan. 

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya 

kelompok rentan dan lemah. Kelompok ini diharapkan akan memiliki 

kekuatan atau kemampuan dalam  memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga 

mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan 

pendapat melainkan juga bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan. 

Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat 

meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka 

perlukan.  

Berpartisipasi melalui proses pembangunan dan keputusan - 

keputusan yang mempengaruhi kelompok tersebut. Pemberdayaan 

mengandung arti bahwa pengembang masyarakat semestinya memberikan 

sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk 

                                                           
33 Gasser Martin, dkk. Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Situasi Pasca Krisis,Panduan   

Oprasional  (Jakarta: ILO.2005). 
34 Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2011 ) hal 88 
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meningkatkan kapasitas atau kemampuan, untuk menentukan masa depan 

sendiri, dan untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan 

komunitasnya. Pemberdayaan masyarakat mengandung makna 

mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi 

tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan 

penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. 

ii. Aspek – aspek Pemberdayaan  

Aspek yang harus di perhatikan dalam Pemberdayaan masyarakat. 

Pertama, Enabling aspek ini menciptakan suasana atau iklim yang 

memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Asumsinya adalah 

pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang 

dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. 

Pemberdayaan adalah upaya untuk membanguna daya dengan mendorong, 

memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki 

masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya. 

Kedua, Empowering aspek ini memperkuat potensi daya yang dimiliki 

masyarakat, melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan 

berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat 

masyarakat semakin berdaya.  Upaya yang paling pokok dalam empowerment 

ini adalah meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses 

ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi (modal, teknologi, informasi, 

lapangan keja, pasar) termasuk pembangunan sarana dan prasarana dasar 

seperti (irigasi, jalan, listrik, sekolah, layanan kesehatan) yang dapat 

dijangkau lapisan masyarakat paling bawah yang keberdayannya sangat 
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kurang.  Oleh karena itu diperlukan program khusus, karena programprogram 

umum yang berlaku untuk semua tidak selalu menyentuh kepentingan lapisan 

masyarakat seperti ini.   

Ketiga, Protecting mencegah terjadinya persaingan yang tidak 

seimbang, serta ekploitasi yang kuat atas yang lemah, untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang 

menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting, sehingga 

pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pementapan, 

pembudayaan dan pengalaman demokrasi.35 

iii. Tahap Pemberdayaan  

1) Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment) 

Pembentukan iklim demokrasi dan partisipasi secara umum di tingkat 

nasional sampai ke desa, sehingga mencapai nilai yang inheren pada setiap 

tindakan dalam program pemberdayaan, demokrasi ini dapat memungkinkan 

pelebaran makna permasalahan dari lapisan bawah hingga ke elit masyarakat. 

Kemudian Desentralisasi dan kemandirian dalam pengambilan keputusan 

agar masalah dan penyelesaian memiliki akar empiris yang kuat, hal ini 

meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam upaya pemecahan 

permasalahan pembangunan.  

Peningkatan kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam 

melayani kebutuhan penduduk miskin dan marjinal. Kemudian keberlanjutan 

program atau proyek dengan memfasilitasi gerakan masyarakat dalam 

memelihara maupun meningkatkan hasil program dan proyek tersebut. 

                                                           
35 Munawar Noor.,”Pemberdayaan Masyarakat” Jurnal Ilmiah CIVIS Vol 1 No 2 : Juli 2011 



55 
 

Penyedian fasilitator untuk dapat menggerakkan kehidupan kelompok dan 

masyarakat lokal, serta memberikan pengetahuan manajerial, dan fasilitator 

juga berfungsi sebagai mediator untuk memungkinkan komunikasi yang 

setara dari penduduk miskin dan marjinal kepada penduduk lainnya, sehingga 

akses untuk segala penduduk dapat merata dan terbuka lebar.  

2) Perluasan Kesempatan (Promoting Opportunity) 

Penyusunan kebijakan publik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan 

budaya  di alokasikan kepada lapisan masyarakat yang tergolong masing 

kurang (miskin dan marjinal). Pembangunan prasarana dan sarana fisik 

dibidang transportasi, komunikasi, perumusan, kesehatan, terutama untuk 

daerah-daerah tertinggal, Pembangunan fisik diarahkan untuk meningkatkan 

dan mempercepat perolehan impak pada pengembangan ekonomi wilayah. 

Pemberian akses kepada kepada lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, 

lembaga sosial, lembaga politik, lembaga budaya dan tentunya yang di 

utamakan keluarga miskin  dan golongan perempuan, sehingga masyarakat 

yang tergolong lapisan bawah tetap mendapat kesempatan modal untuk 

bersaing di kehidupan modern. 

3) Pengembangan Perlindungan Sosial (Enhaching Social Security) 

Pemberian legalitas kepada properti penduduk miskin agar bisa di 

gunakan sebgai modal kerja dan prolehan kredit mikro/kecil. Pembentukan 

atau penguatan kelompok organisasi secara modern agar penduduk miskin 

dapat memanfaatkan akses ekonomi, politik, sosial  dan budaya bagi 

peningkatan ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan 

jaringan kerjasama antar individu, lembaga/swadaya masyarakat, lembaga 
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pemerintah, lembaga ekonomi. Jaringan berguna memperluas batas  

kemampuan individu atau kelompok. Serta sebagai pertahanan dari krisis 

yang mungkin menghadang secara mendadak.36 

4. Konsep Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ) 

i. Definisi UMKM 

Di Indonesia, definisi UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia  Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang ini, selanjutnya Usaha Kecil adalah usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria 

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan Usaha 

Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha 

besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang. 

                                                           
36 Mardikanto.T, dan Soebianto. P .Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan 

Publik.(Bandung: Alfabeta. 2017). 
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ii. Karakteristik UMKM  

Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut Undang 

Undang Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan 

omset yang dimiliki oleh sebuah usaha. 

Tabel 2.1 Tabel Karakteristik UMKM 

Sumber : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 

 

Yang dimaksud dengan kekayaan bersih adalah hasil pengurangan 

total nilai kekayaan usaha (asset) dengan total nilai kewajiban, tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

Kriteria Usaha Kecil Dan Menengah Berdasar Perkembangan, 

selain berdasar Undang-undang tersebut, dari sudut pandang 

perkembangannya mengelompokkan UMKM dalam beberapa kriteria, 

yaitu: 1) Livelihood Activities, merupakan Usaha Kecil Menengah yang 

digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih 

umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki 

lima. 2) Micro Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang 

memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. 3) 

Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah 

memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak 

dan ekspor 4) Fast Moving Enterprise, merupakam Usaha Kecil Menengah 

Ukuran Usaha Aset Omset 

Usaha Mikro Minimal 50 Juta Maksimal 300 Juta 

Usaha Kecil >50 Juta – 500 Juta Maksimal 3 Miliar 

Usaha Menengah >500 Juta – 10 Miliar >2,5 - Miliar 
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yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi 

menjadi Usaha Besar (UB).  37 

iii. Pengembangan UMKM 

Upaya penumbuhan usaha kecil, perlu diketahui karakteristik serta 

permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh usaha kecil. Pada umumnya, 

usaha kecil mempunyai ciri yaitu berbentuk usaha perorangan dan belum 

berbadan hukum, Aspek legalitas usaha lemah, Struktur organisasi bersifat 

sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku, Kebanyakan tidak 

memiliki laporan keuangan dan tidak melakukan pemisahan antara 

kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan, Kualitas manajemen 

rendah dan jarang memiliki rencana usaha, Sumber utama modal adalah 

modal pribadi, Sumber daya manusia (SDM) terbatas, Pemilik memiliki 

ikatan batin yang kuat dengan perusahaan, sehingga seluruh kewajiban 

perusahaan juga menjadi kewajiban pemilik. Sehingga kondisi tersebut 

berakibat kepada lemahnya jaringan usaha serta keterbatasan kemampuan 

penetrasi dan  diversifikasi pasar Skala ekonomi terlalu kecil sehingga 

sukar menekan biaya margin keuntungan sangat tipis. 

Pengembangan aliansi strategis pengusaha Indonesia menghadapi 

era pasar bebas dalam pembangunan ekonomi nasional sedang dan akan 

menghadapi berbagai perubahan fundamental yang berlangsung dengan 

cepat dan perlu kesiapan dari pelakunya. yang dimaksud dengan perubahan 

fundamental tersebut adalah Terjadi di tingkat internasional yaitu proses 

                                                           
37 Tanjung, Azrul.M. Koperasi dan UMKM  sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia. (Jakarta: 

Erlangga.2017) hal 88-98. 
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globalisasi dengan perdagangan bebas dunia sebagai salah satu motor 

penggeraknya. Perubahan ini mempunyai dampak langsung pada 

perekonomian nasional dan usaha kecil nasional adalah globalisasi dan 

liberalisasi perdagangan. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan berarti 

pasar dunia akan terbuka bagi produk-produk Indonesia, dan sebaliknya 

pasar domestik Indonesia pun akan makin terbuka pula bagi produk-

produk internasional. 

Di pasar domestik, globalisasi menyebabkan terjadinya proses 

internasionalisasi sistem budaya dengan dampak langsung terhadap 

perilaku  konsumsi masyarakat. Pergeseran pola konsumsi ini lepas dari 

preferensi  masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai bangsa, akan 

menggeser permintaan akan produk-produk nasional yang tidak memiliki 

ciri budaya  internasional. Ditinjau dari sisi permintaan, konsumen akan 

membutuhkan barang dan jasa yang semakin beragam serta menuntut 

jaminan kualitas yang tinggi. Tuntutan konsumen yang semakin tinggi 

tersebut mendorong para  pelaku ekonomi di dunia industri manufaktur 

dan jasa untuk menerjemahkan  selera konsumen pada satu kepaduan 

produk (product integrity). Sementara itu,  ditinjau dari sisi penawaran, 

teknologi berperan makin besar, dan mengubah  pola produksi, terutama 

dengan berkembangnya teknologi informasi yang  membuka 

kemungkonan-kemungkinan yang belum terlihat batas-batasnya. Konsep 

desain manufaktur dan perakitan serta rekayasa keteknikan akan mengikuti 

pola perkembangan yang makin terspesialisasi itu. Faktor nilai  (value) 

akan semakin dominan dan merupakan fenomena gobal karena tidak hanya 
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menitikberatkan pada kualitas, tetapi juga pada ketersediaan waktu (time 

avability) dan tingkat limbah yang dihasilkan. 

Perubahan fundamental kedua terjadi di dalam negeri, yaitu 

berlangsungnya transformasi struktur perekonomian nasional dan 

peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti oleh perubahan pola 

konsumsi masyarakat berkenaan dengan dinamika pembangunan ekonomi 

nasional itu sendiri, yaitu  transformasi struktur perekonomian dari 

ekonomi tradisional ke ekonomi  modern, dari ekonomi agraris ke ekonomi 

industri.  

Proses industrialisasi akan menghasilkan permintaan yang 

meningkat akan bahan-bahan baku dan barangbarang setengah jadi, serta 

komponen-komponen bagi industri pada berbagai tahapannya dari hulu ke 

hilir. Dengan demikian, permintaan akan berbagai jenis barang bukan 

hanya meningkat, tetapi akan semakin beragam. Di bidang jasa, juga 

terjadi proses yang sama, karena proses transformasi yang sedang terjadi 

juga menyangkut jasa-jasa yang akan makin penting perannya dalam 

struktur ekonomi yang modern. Permintaan akan jasa akan semakin besar, 

baik, volume, jenis, maupun kualitasnya.  

Pembangunan ekonomi juga meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat, begitu pula dengan daya belinya. Hal ini berarti 

pasar domestik akan terus membesar dengan permintaan akan produk-

produk yang makin tinggi kualitasnya, makin luas, dan makin banyak 

macamnya, serta makin canggih teknooginya. Perubahan-perubahan ini 

bersifat sangat mendasar, oleh karena itu menuntut perhatian kita bersama 
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untuk melakukan langkah-langkah strategis sehingga perubahan-

perubahan yang terjadi justru menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan 

oleh usaha kecil, yang jumlahnya sangat besar serta menjadi sandaran 

hidup sebagian besar rakyat Indonesia, untuk tumbuh dan berkembang 

secara alamiah, institusional, dan berkelanjutan. Kedua-duanya 

menghasilkan hal yang sama, yaitu memberikan kesempatan kepada dunia 

usaha nasional untuk berkembang dengan kecepatan tinggi, karena proses 

globalisasi itu sendiri berkembang dengan cepat.  

Untuk dapat memfaatkan kesempatan tersebut, terdapat syarat 

yang harus dipenuhi. Pertama, Daya Saing, Peluang yang terbuka untuk 

mengembangkan usaha dalam perekonomian yang makin terbuka dan 

terintegrasi dengan ekonomi dunia hanya bisa dimanfaatkan klau dunia 

usaha kita memiliki daya saing. Daya saing dihasilkan oleh produktivitas 

dan efisiensi serta partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya dalam 

perekonomian.  

Produktivitas menyangkut kualitas sumber daya manusia dan 

pemanfaatan teknologi, juga pengelolaan sumber daya alam secara tepat 

yang menjamin bukan hanya perekonomian tetapi juga keseimbangan. 

Efisiensi berarti sedikitnya hambatan dan berfungsinya dengan baik 

ekonomi sehingga mendorong biaya-biaya produksi menjadi semakin 

rendah. Kedua, Kewirausahaan, dimana kewirausahaan ini memerlukan 

syarat-syarat pengetahuan untuk bisa berusaha dalam dunia perekonomian 
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modern, seperti pengetahun yang minimal mengenai modal, pasar, 

manajemen usaha, teknologi, dan informasi.38 

Berdasarkan paparan pengembangan UMKM tersebut, upaya 

efektif menjadikan usaha kecil dan menengah tidak saja mandiri, tetapi 

mampu beroperasi secara menguntungkan dan memberikan kontribusi 

besar terhadap perekonomian Indonesia, tampaknya tidak cukup hanya 

melalui kebijakan pemeritah. Pengusaha mikro kecil dan menengah 

penting memahami tipe strategi yang dipandang mampu meningkatkan 

kinerja usahanya dalam menghadapi situasi global yang juga penuh dengan 

ketidakpastian. 

5. Problematika Pemberdayaan UMKM 

Pada hakekatnya UMKM adalah suatu proses usaha masyarakat untuk 

mendapatkan kesejahteraan, Pertumbuhan pada UMKM memperlihatkan 

bahwa ada suatu potensi yang bagus terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika hal 

ini bisa diperhatikan dan dikelola dengan baik pasti nantinya akan tercipta  

UMKM yang tangguh.  

Peranan  UMKM dapat dikatakan sebagai ketahanan di dalam proses 

pemulihan ekonomi bangsa dalam mencapai pertumbuhan perekonomian. 

Setiap lembaga baik yang berorientasi keuntungan maupun non profit selalu 

membutuhkan dana dalam upaya untuk dapat menjalankan aktivitasnya. 

Terutama terhadap UMKM dalam memenuhi kebutuhan  , Dengan demikian 

perlu sangat di perhatikan mengenai berbagai aspek kelancaran dalam 

                                                           
38 Kartasasmita, G. ”Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan”. 

Jakarta : CIDES ; 1996) hal 1-3  
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berwirausaha. Pertama, Supply Bahan Baku, hal ini adalah yang perlu dangat 

di perhatikan karna UMKM adalah usaha yang memanfaatkan potensi – 

potensi lokal yang ada sehingga bahan baku yang akan di produksi tidaklah 

sulit untuk di dapatkan.  

Kedua, Tekhnologi Pengelolaan Produk, tekhnologi adalah alat yang 

sangat memudahkan bagi pelaku usaha untuk mempersingkat proses 

produksi. Sehingga dalam menjalankan usaha harus memperhatikan 

tekhnologi yang digunakan, dan tentukan sangat disaranan menggunakan 

tekhnologi dari lokal dengan tujuan perawatan dan perbaikannya dapat mudah 

dilakukan.  

Ketiga, Akses Perbankan, maksudnya adalah Peran Perbankan secara 

umum sangat dibutuhkan masyarakat. Disisi lain Perbankan secara umum 

sangat berperan dalam intermediasi dana. Dengan adanya UMKM 

memungkinkan para pengusaha UMKM mendapatkan bantuan permodalan 

guna memajukan usahanya yang secara langsung akan menaikan pendapatan 

ekonomi masyarakat. sehingga bisa menjadi sebagai salah satu cara atau 

penguat sistim keuangan bangsa atau upaya langkah nyata pengentasan 

kemiskinan dan pengangguran di indonesia. Bank sebagai lembaga-lembaga 

keuangan yang menyediakan dana untuk dipinjamkan kepada masyarakat 

untuk kegiatan usaha.  

Sedangkan pelaku UMKM selain membutuhkan dana juga 

mempunyai kelemahan dalam melakukan pengendalian penggunaan kredit 

dan lemahnya perencanaan. Dengan melihat kelemahan tersebut perbankan 

sebagai salah satu lembaga keuangan dapat membantu untuk melakukan 

pembinaan dan pendampingan kepada UMKM agar pelaku UMKM tersebut 
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dapat berkembang meningkatkan kulitas usahanya. Keberhasilan dari usaha 

kecil yang dapat berkembang tersebut juga dapat memberikan keuntungan 

bagi bank yaitu salah satunya lancarnya pembayaran kredit dan bunganya. 

 Keempat, Pemasaran , pemasaran adalah pokok dari suatu 

keberhasilan bagi pelaku UMKM karna pemsaran adalah aspek yang vital 

untuk dapat menjual hasil produksi UMKM. Di sini Pelaku UMKM harus 

memahami bagaimana strateginya, bagaimana pelaku UMKM harus mengerti 

dan menetapkan suatu produk kemudiana dan menentukan harga , 

menentukan tempat memasarkan produk dan bagaimana membuat pruduk 

hasil UMKM tersebut laku di pasaran dan dapat di kenali masyarkat luas, 

Perlu adanya pendampian dari pemerintah untuk memberikan pengetahuan 

melalui pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat pelaku UMKM 

tersebut.  

Kelima, Ketersedian Produk (Volume Produksi) hal ini juga kerap 

menjadi permasalahan karena tidak di anggap penting. Jika produk hasil 

UMKM tersebut sudah dapat terjual di pasaran dan memiliki banyak 

pelanggan , ketersediaan stock produk lah yang harus di perhatikan, agar 

dapat berjalan dengan seimbang di antara semua rantai produksi tersebut 

dimulai dari merancang, menyiapkan ketersediaan produk hingga pemasaran 

produk dapat berjalan dengan terus menerus. 


