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KATA PENGANTAR 

Pengembangan ekonomi merupakan salah satu komponen 

penting dalam pemberdayaan masyarakat sebagai upaya 

peningkatan kesejahteraan. Untuk itu, pemerintah telah 

merumuskan dan melaksanakan melalui berbagai 

program dan kegiatan dalam rangka pengembangan 

ekonomi masyarakat. Namun demikian, pada tingkat 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tetap 

terdapat tantangan-tantangan nyata yang perlu 

diidentifikasi sebagai masukan peningkatan efektifita 

supaya pengembangan ekonomi berbasis pemberdayaan 

masyarakat. 

Buku ini disusun untuk menyoroti bidang pengembangan 

ekonomi beserta bentuk-bentuk pendekatan yang telah 

dilakukan serta mencoba memberikan rekomendasi 

penyempurnaan proses-proses yang telah dilakukan. 

Untukitu kami mengucapkan terima kasih kepada ternan 

dari Kementerian dan Lembaga terkait yang telah 

membantu dalam proses penyusunan rekomendasi ini. 

Asisten Deputi Urusan 

Pemberdayaan Masyarakat 

Ir. Magdalena, MM. 
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BABI 

LA TAR BELAKANG 

Pemberdayaan masyarakat sejatinya memiliki tujuan 
akhir menghasilkan masyarakat penerima manfaat 
yang mandiri sejara berkelanjutan. Dengan melalui 
berbagai pendekatan seperti penyediaan 
infrastruktur dan pelayanan dasar, peningkatan 
kapasitas, hingga penyediaan akses pada 
sumberdaya, kemandirian yang tangible dan dapat 
diukur secara kuantitatif adalah dari perspektif dari 
keberdayaan ekonomi. Keberdayaan masyarakat 
dalam bidang ekonomi merupakan syarat pertama 
yang menentukan keberlanjutan kemandiriannya. 

Upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam 
bidang ekonomi merupakan programjkegiatan yang 
banyak dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga 
Pemerintah. Designnya-pun beragam dengan criteria 
unggulannya masing-masing. Tantangan pemerintah, 
khususnya Kementerian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, adalah 
untuk mendorong sinkronisasi upaya lintas 
Kementerian Lembaga melalui koordinasi kebijakan. 
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Apa yang menjadi basis pelaksanaan koordinasi 
kebijakan oleh Kementerian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan? Apa yang 
menjadi masukan atas penyusunan rekomendasi 
kebijakan? Dan apa yang diperlukan untuk menjadi 
tujuan akhir bersama dalam rangka pengembangan 
ekonomi masyarakat merupakan pertanyaan
pertanyaan yang akan menjadi acuan ruang lingkup 
penulisan buku ini. 
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BAB II 

BASIS KEBIJAKAN DALAM 

PENGEMBANGANEK ONOMI 

MASYARAKAT 

Fungsi dan Peran Kedeputian Pemberdayaan 

Masyarakat, Desa, dan Kawasan 

Sesuai Keputusan Meneteri Koordinator 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI No.1 Th 
2015 tentang Tim Koordinasi Penguatan 
Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, 
Kemenko PMK membentuk Tim Koordinasi tersebut, 
yang bertanggung jawab dalam melaksanakan 
koordinasi kebijakan dan pelaksanaan Penguatan 
Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, 
Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan dalam 
pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 
Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator 
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 
salah satu Kedeputiannya adalah Bidang Koordinasi 
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Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan. 
Kedeputian ini mempunyai tugas menyelenggarakan 
koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, 
dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KementerianjLembaga yang terkait 
dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat, 
desa, dan kawasan. 

Salah satu Asisten Deputi ialah urusan Pemberdayaan 
Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 
penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan 
pelaporan yang terkait dengan isu di bidang 
pemberdayaan masyarakat serta pemberian 
dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di 
lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan 
Masyarakat, Desa, dan Kawasan. 

Dalam melaksanakan tugas Asisten Deputi 
Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan 
fungsi: 

• penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, 
dan pelaksanaan kebijakan kementerian 
jlembaga yang terkait dengan isu di bidang 
pemberdayaan masyarakat; 

• penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, 
dan pelaksanaan kebijakan 
kementerianjlembaga yang terkait dengan isu 
di bidang pemberdayaan masyarakat; 

• penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 
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kementerianflembaga yang terkait dengan isu 
di bidang pemberdayaan masyarakat; 

• penyiapan koordinasi dan sinkronisasi 
perumusan kebijakan di bidang pengembangan 
ekonomi dan pengembangan sosial budaya; 

• penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan 
pelaporan kegiatan di bidang pengembangan 
ekonomi dan pengembangan sosial budaya; 

• pemberian dukungan administrasi kegiatan dan 
tata kelola di lingkungan. 

Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat I terdiri 
atas: (a) Bidang Pengembangan Ekonomi; (b) Bidang 
Pengembangan Sosial Budaya; dan (c) Bidang 
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola. 

Bidang Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan 
sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 
serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, 
pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 
dengan isu di bidang penguatan ekonomi. 

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang 
Pengembangan Ekonomi menyelenggarakan fungsi 
untuk mendukung: 
(a) koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianjlembaga 
yang terkait dengan isu di bidang pengembangan 
ekonomi; 

(b) sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 
pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga 
yang terkait dengan isu di bidang pengembangan 
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ekonomi; 
(c) pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianjlembaga yang terkait dengan isu di 
bidang pengembangan ekonomi; 

(d) koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 
di bidang permodalan dan keuangan mikro serta 
pengembangan usaha dan pemasaran; dan 

(e) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 
kegiatan di bidang permodalan dan keuangan 

mikro serta pengembangan usaha dan pemasaran. 

Bidang Pengembangan Ekonomi terdiri atas dua 
Subbidang: Permodalan dan Keuangan Mikro, dan 
Pengembangan Usaha dan Pemasaran. 

Dalam Permodalan dan Keuangan Mikro mencakup 
tugas mendukung koordinasi dan sinkronisasi 
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 
pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, 
analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di 
bidang permodalan dan keuangan mikro. 

Dalam Pengembangan Usaha dan Pemasaran 
mencakup tugas mendukung koordinasi dan 
sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 
serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, 
pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 
dengan isu di bidang pengembangan usaha dan 
pemasaran. 

Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, dalam 
bahasan kebijakan dilihat dari beberapa sisi, antara 
lain sebagai bagian dari isu kebijakan: 
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Penanggulangan kemiskinan, 
Penciptaan lapangan kerja, 
Pemerataan pendapatan, dan 
Pengembangan usaha mikro, kecil, menengah 
(UMKM) 

Arab Kebijakan dan Strategi Pembangunan Lintas 

Bidang (RPJMN 2015 - 2019) 

Strategi penurunan kemiskinan yang diterapkan 
selama periode 2010-2014 adalah mengupayakan 
kebijakan yang terintegrasi (pro-poor, pro-job, dan 
pro-growth) untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Pengurangan kemiskinan pada periode 
tersebut dicapai meialui berbagai kebijakan afirmatif 
yang dilaksanakan melalui empat kelompok program, 
yakni 1) perlindungan sosial, 2) pemberdayaan 
masyarakat, 3) pemberdayaan usaha mikro dan kecil, 
dan 4) program pro rakyat. 

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan 

Dalam lima tahun ke depan, upaya untuk 
meningkatkan konsumsi per kapita penduduk 40 
persen terbawah lebih cepat untuk memulihkan 
distribusi pendapatan yang lebih merata ditempuh 
dengan: 

1. Membangun Landasan yang Kuat agar Ekonomi 
Terus Tumbuh Menghasilkan Kesempatan Kerja 
yang Berkualitas. 
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Kualitas pekerjaan yang tercipta diharapkan dapat 
meningkatkan pendapatan bagi 40 persen penduduk 
terbawah melalui: 

(a) Penyediaan lapangan kerja baru sebagai salah 
satu sarana meningkatkan pendapatan 
penduduk. 

(b) Tersedianya lapangan kerja baru membutuhkan 
investasi baru, baik penanaman modal dalam 
negeri maupun modal asing. 

(c) Dukungan regulasi yang mendorong 
peningkatan iklim investasi yang positif, 
peraturan yang efisien dan transparan, serta 
iklim ketenagakerjaan yang menguntungkan 
pekerja dan pengusaha. 

(d) Memperbaiki sistem perpajakan an tara lain 
dengan memberikan pengecualian pada barang
barang pokok yang banyak dikonsumsi 
masyarakat kurang mampu. 

2. Meningkatkan produktivitas sektorjsubsektor 
ekonomi. 

Kebijakan ini erat kaitannya dengan transformasi 
struktur ekonomi ke arah sektor yang dapat 
menghasilkan nilai tambah tinggi dan menyerap 
tenaga kerja. 

(a) Sektor pertanian merupakan pemberi 
kesempatan kerja besar dan membantu dalam 
ketahanan pangan, dapat ditingkatkan 
produktivitasnya sehingga meningkatkan 
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penghasilan petani. 
(b) Sektor industri memiliki potensi dapat 

menggerakkan pertumbuhan, menciptakan 
lapangan kerja dan membawa perbaikan pada 
kesejahteraan hidup pekerja. Penekanan 
diarahkan pada jenis industri yang lebih 
beragam dan beralih dari produksi komoditas 
ke arah produksi yang memberi nilai tambah 
tinggi disertai keterampilan memadai, serta 
membangun keterkaitan antar industri dan 
pertanian. 

(c) Memberikan insentif bagi industri padat 
pekerja terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan 
menengah. 

(d) Menguatkan konektivitas lokasi perdesaan 
dengan pembangunan infrastruktur pendukung 
kegiatan ekonomi di perdesaan yang dapat 
menghubungkan lokasi-lokasi produksi usaha 
mikto dan kecil kepada pusat ekonomi terdekat. 

(e) Meningkatkan akses penduduk kurang mampu 
terhadap akses pengelolaan lahan terutama 
lahan pertanian dan akses terhadap modal 
usaha dan peningkatan keahlian tenaga kerja. 

3. Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan 

Pengembangan penghidupan berkelanjutan 
diarahkan pada upaya- upaya pemberdayaan 
masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan 
taraf hidup mereka menjadi lebih layak dan 
berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan 
dengan meningkatkan akses terhadap kegiatan 

9 



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG 

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

ekonomi produktif secara kelompok. 

Berbagai potensi akan dikembangkan sesuai kondisi 
ekonomi dan wilayah. Peningkatan kapasitas, 
keterampilan, akses kepada sumber pembiayaan dan 
pasar, diversifikasi keterampilan, serta perlindungan 
usaha dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan 
masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap 
kegiatan ekonomi produktif. 

Perbaikan tata kelola sistem usaha pertanian, 
optimalisasi fungsi dari stakeholders yang bekerja 
dalam pasar pertanian, serta mendorong kemampuan 
teknis untuk meningkatkan produktivitas pertanian 
akan terus dikembangkan untuk mendorong 
pertumbuhan sektor pertanian. Selain itu, 
memastikan agar petani dapat mengakses pacta 
"pasar", baik untuk meningkatkan input petani 
maupun untuk pemasaran hasil produksi. 
Membangun kemitraan dengan para stakeholder, 
pemerintah daerah, perusahaan swasta, asosiasi 
usaha, lembaga nirlaba dan penelitian dalam 
membantu memacu pertumbuhan di sepanjang 
rantai nilai. 

Pengembangan penghidupan 
mencakup programjkegiatan: 

berkelanjutan, 

(a) Pengembangan sektor unggulan dan potensi 
ekonomi local; 

(b) Perluasan akses permodalan dan layanan 
keuangan melalui penguatan layanan keuangan 
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mikro bagi masyarakat kurang mampu; 
(c) Peningkatan kapasitas dan keterampilan 

masyarakat kurang mampu melalui 
peningkatan kualitas pendampingan; 

(d) Optimalisasi aset-aset produksi secara 
memadai bagi masyarakat kurang mampu 
sebagai modal dasar bagi pengembangan 
penghidupan. 
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BAB III 

TANTANGAN DAN ISU STRATE GIS 

Potensi Sumberdaya Manusia 

Empat kelompok rumah tangga yang diperkirakan 
berada pada 40 persen penduduk berpendapatan 
terbawah adalah angkatan kerja yang bekerja tidak 
penuh (underutilized) terdiri dari penduduk yang 
bekerja paruh waktu (part time worker), termasuk di 
dalamnya adalah rumah tangga nelayan dan petani 
berlahan sempit, rumah tangga sektor informal dan 
buruh perkotaan, serta rumah tangga yang bekerja 
sebagai pekerja keluarga tanpa upah (unpaid worker). 

Sementara itu, laju pertumbuhan rumah tangga 
petani dan nelayan relatif tinggi dengan tingkat 
kemiskinan yang juga tinggi. Sehingga persoalan 
dalam pasar kerja berubah dari pengangguran 
terbuka menjadi setengah pengangguran. 
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Terbatasnya akses masyarakat kurang mampu dalam 
mengembangkan penghidupan secara berkelanjutan, 
yang dicirikan oleh: (i) keterbatasan dalam jejaring 
untuk mengakses pekerjaan dan permodalan; (ii) 
bekerja di sektor informal dengan penghasilan harian 
atau musiman dengan tingkat ketidakpastian yang 
tinggi; (iii) rentan terhadap guncangan (shock); (iv) 
belum memadainya kepemilikan aset produksi bagi 
petani dan nelayan; (v) terbatasnya keterampilan dan 
kemampuan. 

Tantangan dalam mengurangi kesenjangan dan 
penurunan kemiskinan, dan untuk memastikan 
seluruh penduduk memperoleh akses terhadap 
sumber penghidupan yang produktif diantaranya: 

(a) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif 
dan berkelanjutan yang dibutuhkan untuk 
mempercepat peningkatan pemerataan 
pembangunan dan penurunan kemiskinan; 

(b) Memperbesar investasi di sektor padat 
pekerja sehingga dapat menciptakan lapangan 
pekerjaan bagi angkatan kerja khususnya yang 
memiliki tingkat pendidikan yang relatif 
rendah; 

(c) Memberikan perhatian khusus bagi us aha 
mikro dan kecil sehingga dapat memiliki 
kepastian usaha untuk terus tumbuh dan 
berkembang secara berkelanjutan; 

(d) Menjaga risiko ancaman perubahan iklim dan 
degradasi daya dukung lingkungan yang 
utamanya akan mempengaruhi petani dan 
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nelayan; 
(e) Menyempurnakan sistem perlindungan sosial 

yang komprehensif untuk seluruh penduduk; 
(f) Memperluas ekonomi perdesaan dan 

mengembangkan sektor pertanian yang masih 
terkendala pada tertinggalnya sarana dan 
prasarana perekonomian dan terbatasnya 
akses terhadap kredit dan jasa keuangan 
untuk petani di daerah perdesaan; 

(g) Mempertajam program-program khusus 
untuk masyarakat miskin melalui ketepatan 
sasaran penerima, fokus, dan lokus kegiatan 
dukungan data terkini melalui pemutakhiran 
dan validasi secara berkala; 

(h) Mengurangi ketimpangan akses pengelolaan 
lahan dan keterbatasan ketersediaan lahan, 
termasuk pola konversi terhadap lahan 
kehutanan yang dapat dilakukan menurut 
peraturan perundangan. 

Sasaran bidang penanggulangan kemiskinan Sesuai 
dengan amanat RPJP 2005-2025 dan 
mempertimbangkan tingginya tingkat ketimpangan 
dan pola penurunan tingkat kemiskinan selama ini, 
permasalahannya, serta tantangan yang akan 
dihadapi dalam lima tahun mendatang, maka sasaran 
utama (impact) yang ditetapkan adalah: 

(a) Menurunnya tingkat kemiskinan pada kisaran 
7 - 8 persen pada akhir 2019. 

(b) Mengupayakan penurunan tingkat 
ketimpangan pada akhir tahun 2019 sekitar 
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0,36, agar pendapatan penduduk 40,0 persen 
terbawah meningkat, dan beban penduduk 
miskin berkurang. 

Pemberdayaan Masyarakat Melalui 

Pengembangan UMKM dan Koperasi 

Permasalahan Koperasi dan UMKM 

UMKM selama ini memiliki peran dan kontribusi yang 
cukup besar dalam perekonomian, yaitu 
menyediakan lapangan kerja terbesar yaitu 97,2 
persen, dan menyumbang sekitar 56,5 persen 
pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada 
tahun 2012. 

Pelaku- pelaku usaha skala mikro, kecil dan 
menengah dan koperasi menempati bagian terbesar 
dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia 
mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, 
pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa bagi 
rakyat yang meliputi sektor-sektor primer, sekunder 
dan tersier. 

Jumlah UMKM pada tahun 2013 tercatat mencapai 
57,9 juta unit usaha, meningkat dari 52,8 juta unit 
pada tahun 2009. Jumlah tenaga kerja yang terlibat 
dalam UMKM mencapai 114,1 juta orang pada tahun 
2013 meningkat dari 96,2 juta orang pada tahun 
2009. Koperasi juga terus berkembang dan berperan 
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sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan 
sosial dan ekonomi anggotanya. Jumlah koperasi 
meningkat dari 170.411 unit (2009) menjadi 203.701 
unit (2013) dengan penyerapan tenaga kerja melalui 
koperasi diperkirakan sebanyak 4 73.604 orang pada 
tahun 2013. 

Di sisi lain, perkembangan UMKM dan koperasi saat 
ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai 
pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi 
UMKM masih didominasi oleh usaha mikro (98,8 
persen) yang informal, dan memiliki aset dan 
produktivitas yang rendah. Sementara itu, populasi 
usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas 
dan aset yang lebih besar, masih sangat rendah. Nilai 
PDB UMKM juga menurun terutama di sektor-sektor 
dimana jumlah unit dan tenaga kerja yang paling 
dominan yaitu sektor pertanian dan perdagangan. 
Nilai PDB terbesar yang diciptakan UMKM terdapat di 
sektor tersier, sedangkan PDB UMKM di industri 
pengolahan masih rendah. Partisipasi UMKM dalam 
ekspor juga masih rendah (kurang dari 19,0 persen) 
dan kontribusinya dalam ekspor terus mengalami 
penurunan. Koperasi juga masih menghadapi 
tantangan untuk mengoptimalkan partisipasi dan 
keswadayaan anggotanya, yang seharusnya menjadi 
kekuatan inti koperasi, dalam menciptakan manfaat 
sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat. 

Kondisi ini berdampak pada timbulnya (1) 
kesenjangan produktivitas antar pelaku usaha dan 
antarsektor yang semakin Iebar; (2) lambatnya 
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industrialisasi karena kurangnya populasi usaha kecil 
dan menengah yang diharapkan berperan sebagai 
usahajindustri pendukung; dan (3) lambatnya 
peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama pada 
kelompok pelaku usaha informal skala mikro. Kondisi 
tersebut juga berkaitan dengan permasalahan yang 
dihadapi UMKM dan koperasi di antaranya 
keterbatasan (1) kapasitas kewirausahaan, 
manajemen dan teknis; (2) akses ke pembiayaan; dan 
(3) kapasitas inovasi, adopsi teknologi dan 
penerapan standar. Aturan dan kebijakan yang ada 
saat ini juga belum cukup efektif untuk memberikan 
kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha bagi 
UMKM dan koperasi. Koperasi juga masih 
menghadapi kendala terkait kapasitas pengurus dan 
anggota koperasi dalam mengelola dan 
mengembangkan koperasi sesuai jatidiri, dan 
kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan 
bersama. 

Sasaran Kebijakan Peningkatan Daya Saing UMKM 
Dan Koperasi 

Beberapa aspek sasaran pengembangan UMKM dan 
Koperasi, yaitu: 

(a) Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi 
dalam perekonomian 

(b) Meningkatnya daya saing UMKM 
(c) Meningkatnya us aha baru 
(d) Meningkatnya kinerja kelembagaan dan 

usaha koperasi. 
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(e) Meningkatnya usaha baru yang ditunjukkan 
oleh jumlah pertambahan wirausaha baru 
yang dikontribusikan dari program nasional 
dan daerah. 

(f) Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha 
koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan 
partisipasi anggota koperasi dalam 

(g) permodalan, pertumbuhan jumlah anggota 
koperasi, pertumbuhan volume usaha 
koperasi. 

Kebijakan Pengembangan UMKM dan Koperasi 

Kebijakan di bidang UMKM dan koperasi dalam 
periode 2015- 2019 yaitu meningkatkan daya saing 
UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh 
menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang 
lebih besar ("naik kelas") dalam rangka mendukung 
kemandirian perekonomian nasional. Strategi 
pembangunan yang akan dilaksanakan adalah 
sebagai berikut: 

(a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 
(b) Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan 

skema pembiayaan. 
(c) Peningkatan nilai tambah produk dan 

jangkauan pemasaran. 
(d) Penguatan kelembagaan us aha. 
(e) Peningkatan kemudahan, kepastian dan 

perlindungan usaha. 

Kelima strategi tersebut mencakup beberapa 
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upaya reformasi kebijakan dan pencapaian cepat 
(quick wins) sebagai berikut: 

(a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia 
melalui (i) penguatan kebijakan 
kewirausahaan yang mencakup pola 
pengembangan kewirausahaan, penataan 
kurikulum kewirausahaan di lembaga 
pendidikan formal, serta perluasan dukungan 
khususnya bagi wirausaha berbasis teknologi 
(technopreneurs), dan (ii) peningkatan akses 
ke pelatihan, dan layanan usaha terpadu 
(quick wins). 

(b) Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan 
skema pembiayaan melalui (i) pengembangan 
lembaga pembiayaanfbank UMKM dan 
koperasi, serta optimalisasi sumber 
pembiayaan non-bank, (ii) pengembangan 
credit rating bagi UMKM dan koperasi, (iii) 
peningkatan kapasitas koperasi sebagai 
pengelola sistem resi gudang (quick wins), dan 
(iv) advokasi pembiayaan bagi UMKM dan 
koperasi. 

(c) Peningkatan nilai tambah produk dan 
jangkauan pemasaran melalui (i) peningkatan 
kualitas dan diversifikasi produk berbasis 
rantai nilai dan keunggulan local, (ii) 
peningkatan penerapan standardisasi produk 
(Standar Nasional Indonesia/SNI, HaKI), dan 
sertifikasi (halal,. keamanan pangan dan obat) , 
(iii) penyediaan akses pasar bagi usaha mikro 
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melalui revitalisasi pasar rakyat (quick wins), 
dan (iv) integrasi fasilitasi pemasaran dan 
sistem distribusi baik domestik maupun 
ekspor, yang didukung sistem informasi pasar, 
dan pengembangan trading house untuk 
produk- produk UMKM dan koperasi (quick 
wins). 

(d) Penguatan kelembagaan us aha melalui (i) 
kemitraan investasi berbasis keterkaitan 
usaha (backward-forward linkages) dan (ii) 
peningkatan peran koperasi dalam penguatan 
sistem bisnis pertanian dan perikanan, dan 
sentra industri kecil di kawasan industri. 

(e) Kemudahan, kepastian dan perlindungan 
usaha melalui (i) harmonisasi penzman 
sektoral dan daerah, (ii) pengurangan jenis, 
biaya dan waktu pengurusan perizinan, (iii) 
penyusunan rancangan undang-undang 
tentang Perkoperasian dan pengembangan 
sistem registrasi UMKM secara online (quick 

wins), (iv) peningkatan efektivitas penegakan 
regulasi persaingan usaha yang sehat, dan (v) 
peningkatan sinergi dan kerja sama pemangku 
kepentingan (publik, swasta dan masyarakat) 
yang didukung sistem monitoring dan evaluasi 
terpadu yang berbasis data UMKM dan 
koperasi secara sektoral dan wilayah. 
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Kerangka Pendanaan bagi Pengembangan UMKM 

dan Koperasi 

Pendanaan bagi pelaksanaan kebijakan dan program 
peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam 
periode 2015-2019 akan didukung sinergi dan kerja 
sama yang melibatkan 10 KementerianjLembaga 
(K/L) yang memiliki program dan kegiatan yang 
terkait dengan pengembangan UMKM dan koperasi 
yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian 
Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Kementerian Perindustrian, Kementerian 
Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian 
Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan 
Kementerian Komunikasi dan Informasi. Beberapa 
K/L lain juga akan dilibatkan dalam menyediakan 
kemudahan akses teknologi, kemitraan, serta 
penerapan standar kualitas produk, seperti 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan 
Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Hukum 
dan HAM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan 
Badan Sertifikasi Nasional. Pengembangan kerja 
sama pendanaan dengan Pemerintah Daerah dan 
dunia usaha juga dilakukan untuk meningkatkan 
dukungan bagi perbaikan daya saing UMKM dan 
koperasi. 

Kerja sama ini akan dilengkapi dengan 
pengembangan basis data dan informasi bersama, 
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dan sistem monitoring dan evaluasi terpadu. 
Kegiatan m1 akan difasilitasi melalui forum 
koordinasi di tingkat nasional dan daerah. Khusus 
peningkatan daya saing koperasi, sinergi pendanaan 
juga akan dilakukan dengan melibatkan Gerakan 
Koperasi. 

Kerangka Regulasi dan Kelembagaan UMKM dan 

Koperasi 

Paket Ekonomi I yang diumumkan oleh Presiden R.I. 
pada tanggal 9 September 2015 juga telah 
mengamanatkan penguatan fungsi Koperasi. Kutipan 
Paket Ekonomi I dimaksud adalah sebagai berikut: 

"Poin Il.3. Menggerakkan Ekonomi Nasional 

1. Kebijakan: 
Memperkuat Fungsi Ekonomi Koperasi 
Memperkuat permodalan koperasi dengan 
pengembangan sumber-sumber permodalan 
masyarakat dan institusi lainnya, agar dapat 
meningkatkan fungsi koperasi sebagai lembaga 
ekonomi, dan meningkatkan peran usaha mikro 
kecil dan menengah dalam berbagai kegiatan 
ekonomi masyarakat serta menangkap peluang
peluang baru dalam kerjasama ekonomi kawasan. 

2. Regulasi yang terkait: 
Kepmen Koperasi dan UKM Nom or 
145/KEP /M/1998 tentang Petunjuk Penanaman 
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Modal Penyertaan Pada Koperasi, agar Koperasi 
dapat membangun modal penyertaan sebagai 
instrumen modal yang sebagai surat berharga 
yang dapat diperjualbelikan sehingga dapat 
mengembangkan pemupukan modal Koperasi 
yang berasal dari luar. 

3. Permasalahan: 
- Koperasi umumnya masih terkesan rancu 

dalam fungsinya sebagai lembaga usaha 
ekonomi atau sosial karena sejarah koperasi 
memang menjadi lembaga sosial untuk 
mendekatkan kegiatan simpan pinjam dan 
penyediaan kebutuhan masyarakat setempat. 

- Lemahnya peran koperasi dalam menjalankan 
fungsi ekonominya terutama dalam 
mendukung usaha skala mikro kecil dan 
menengah di daerah, juga berdampak dengan 
lambatnya usaha skala mikro kecil dan 
menengah dalam meningkatkan skala 
usahanya, karena berbagai masalah 
konvensional yang tidak terselesaikan secara 
tuntas seperti masalah akses pembiayaan, 
akses pemasaran, kapasitas SDM, kepemilikan, 
dan sebagainya. 

- Sebaliknya, kebijakan-kebijakan untuk 
meningkatkan peranan koperasi sebagai badan 
usaha yang sejajar dengan badan usaha 
profesional lain justru memperkokoh 
kerancuan fungsi koperasi tersebut sehingga 
koperasi tidak mampu menyesuaikan diri 
dengan ragam kemajuan aktivitas bisnis 
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modern dan menyerap berbagai fasilitas untuk 
berkembang 

- Kondisi koperasi ini menjadi permasalahan 
daya saing kegiatan ekonomi rakyat yang 
umumnya berada di daerah dalam 
menciptakan produk-produk kebutuhan 
masyarakat dan industri, termasuk produk 
ekonomi kreatif yang menjadi karakter usaha 
mikro dan kecil dalam menghadapi persaingan 
dengan badan usaha kecil dan menengah dari 
negara-negara yang terhimpun dalam 
Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang lembaga 
usaha dan sumber daya manusia dari beberapa 
negara tetangga tersebut memang lebih unggul 
dalam menciptakan barang dan jasa termasuk 
kemampuan untuk mendapatkan sumber
sumber pembiayaan yang memediasi 
penjualanproduk-produk mereka ke Indonesia. 

4. Deregulasi/Regulasi yang dilakukan: 
Penerbitan Permen Koperasi dan UKM yang 
merevisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 
145/KEP /M/1998 tentang Petunjuk Penanaman 
Modal Penyertaan Pada Koperasi, agar Koperasi 
dapat membangun modal penyertaan sebagai 
instrumen modal yang sebagai surat berharga 
yang dapat diperjualbelikan sehingga dapat 
mengembangkan pemupukan modal Koperasi 
yang berasal dari luar. 

5. Manfaat yang diberikan: 
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- Koperasi tidak lagi rancu fungsinya antara 
fungsi ekonomi dan fungsi sosial, tetapi 
berubah dengan kuatnya fungsi ekonomi 
Koperasi menjadi mitra utama usaha mikro 
kecil dan menengah di daerah. 

- Meningkatnya kemampuan permodalan dan 
keuangan Koperasi untuk mengembangkan 
usahanya sebagai sumber pembiayaan 
masyarakat, menjadi trading house dalam 
mendukung usaha mikro kecildan menengah 
untuk memproduksi barang-barang kebutuhan 
masyarakat, industri, dan ekspor termasuk 
menciptakan produk-produk ekonomi kreatif 
yang mampu bersaing di pasar lokal, nasional, 
maupun global." 

Pesan yang terkandung dalam paket ekonomi diatas 
memandang perlunya keleluasaan Koperasi untuk 
mendapatkan sumber pendanaan dari luar 
keanggotaan, yaitu melalui penyediaan share atau 
saham kepemilikan. Solusi tersebut merupakan salah 
satu langkah penguatan sumberdaya koperasi. 
Namun penguatan Koperasi perlu dilakukan tidak 
hanya terbatas pada sumberdaya finansialnya, tapi 
dari aspek-aspek lainnya. Penguatan tersebut juga 
perlu dilakukan secara parallel dengan payung 
regulasi yang memadai. Kerangka regulasi yang 
dibutuhkan untuk mendukung peningkatan daya 
saing UMKM dan koperasi di antaranya: 

(a) Penetapan peraturanjlandasan hukum bagi 
pembentukan Lembaga Pembiayaan 

25 



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG 

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Pertanian, UMKM dan koperasi, dan skema 
penjaminan bagi UMKM dan koperasi. 

(b) Pen eta pan Peraturan Presiden yang mengatur 
koordinasi dan sinergi antar instansi di tingkat 
nasional dan daerah yang diwadahi dalam 
Program Nasional Peningkatan Daya Saing 
UMKM dan koperasi, dan didukung sistem 
pemantauan dan evaluasi dan basis data 
terpadu. 

(c) Evaluasi pengaturan dalam UU Nomor 20 
Tahun 2008 tentang UMKM dan aturan 
pelaksanaannya yang berkaitan dengan 
kebutuhan untuk (i) mengintegrasikan 
pendekatan sektor dan wilayah dalam 
pengembangan UMKM. (ii) mengembangkan 
dukungan kebijakan yang sesuai dengan skala 
usaha dan kebutuhan UMKM mulai didirikan 
(wirausaha baru) sampai tumbuh menjadi 
usaha yang mapan danjatau dengan skala 
yang lebih besar ("naik kelas") dan (iii) 
mengembangkan skema restrukturisasi 
UMKM dan koperasi untuk meningkatkan 
keberlanjutan dan daya saing usaha. 

Sementara itu, kerangka kelembagaan yang 
dibutuhkan dalam rangka mendukung 
peningkatan daya saing UMKM dan koperasi 
di antaranya: 

(a) Pengembangan sistem pendaftaran 
usaha UMKM yang mendukung 
pendataan UMKM dan pelaksanaan ijin 
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usaha mikro dan kecil yang akan 
dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kecamatan, Kelurahan dan Desa. 

(b) Pengembangan Lembaga Pembiayaan 
Pertanian, UMKM dan Koperasi. 

(c) Penguatan kelembagaan Pusat Diklat 
UMKM dan Koperasi di tingkat nasional 
dan penguatan fungsinya sebagai pusat 
pembinaan penyuluhan perkoperasian. 

(d) Pengembangan Pusat Layanan Usaha 
Terpadu (PLUT) Koperasi dan UMKM 
di tingkat pusat dan daerah (provinsi, 
kabupaten dan kota). 

(e) Pembentukan Lembaga Pengawas 
Koperasi Simpan Pinjam (KSP). 

(f) Penyusunan kelembagaan penjaminan 
simpanan koperasi. 

(g) Peningkatan fungsi Lembaga Layanan 
Pemasaran (LLP) KUMKM sebagai 
trading house bagi produk UMKM dan 
koperasi secara nasional. 

(h) Penguatan Pusat Inovasi UMKM, yang 
didukung sinergitas lembaga penelitian 
pemerintah dan swasta untuk 
mendorong inovasi dan pengembangan 
teknologi tepat guna yang dapat 
dimanfaatkan oleh UMKM dan 
koperasi. 
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(i) Penguatan sinergi dan kerja sama antar 
lembagajpemangku kepentingan di 
tingkat pusat dan daerah dalam rangka 
Peningkatan Daya Saing UMKM dan 
koperasi. 
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BABIV 

REK OMENDASI 

Sinkronisasi Program Kementerian dan Lembaga 

Upaya pengembangan ekonomi untuk pemberdayaan 
masyarakat sejatinya menjadi salah satu core atau 
inti pelaksanaan. Namun demikian, pada prakteknya, 
terdapat banyak inefisiensi di tingkat implementasi. 
lnefisiensi tersebut terkait dengan proses 
pemberdayaan yang parsial dan tidak tuntas. Meski 
dalam perencanaan program sebuah program 
pemberdayaan telah mempertimbangkan segala 
urusan hulu-hilir hingga mencetak penerima manfaat 
yang mandiri, namun demikian, pelaksanaan 
program tetap menghadapi tantangan dimana 
intervensi yang dilakukan tidak progresif. 

Contoh kasus permasalahan diatas dapat dilihat dari 
pendekatan atau kegiatan Kementerian/Lembaga 
untuk memperkuat salah satu aspek keberdayaan 
masyarakat. Misalnya Kementerian Perindustrian 
melakukan penguatan kapasitas pada masyarakat 
pengusaha skala mikrojkecil dimana kiat-kiat 
efisiensi proses produksi diajarkan kepada 
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masyarakat penerima manfaat. Meski masyarakat 
penerima manfaat mendapatkan tambahan 
pengetahuan dan wawasan seputar usaha, namun 
pada aspek kelembagaan tidak mendapatkan 
penyuluhan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. 
Sinergitas antar kegiatan seperti contoh tersebut 
masih lemah dan belum mempunyai acuan atau 
pedoman yang baik. 

Kegiatan KementerianfLembaga baru akan efisiensi 
secara penuh apabila setiap tahapan pemberdayaan 
dilakukan secara sinkron dengan tahapan yang 
progresif. Segala aspek bidang ekonomi perlu 
ditangani secara bersama-sama oleh 
Kementerian/Lembaga terkait. 

Apabila mengidentifikasi aspek-aspek terkait secara 
sederhana, sudah terlihat gambaran umum 
pembagian peran antar KementerianfLembaga 
seperti contoh sebagai berikut: 

• Aspek Proses Produksi oleh Kementerian 
Perindustrian 

• Aspek Kelembagaan oleh Kementerian 
Koperasi dan UKM 

• Aspek Teknologi Produksi oleh Kementerian 
RISTEKDIKTI 

• Aspek Ketenagakerjaan oleh Kementerian 
Tenaga Kerja 

• Dst. 
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Secara sederhana, peta peranan lintas Kementerian 
fLembaga sudah dapat kita identifikasi. Langkah 
berikutnya adalah dengan merumuskan Peta Jalan 
sebagai acuan arah kebijakan bersama untuk 
pengembangan ekonomi masyarakat dan capaian
capaian periodic untuk disepakati bersama. Disinilah 
peran koordinasi yang perlu diambil oleh 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan 
Kebudayaan. Untuk itu, pacta tahun anggaran 
berikutnya (2016) Keasdepan Urusan Pemberdayaan 
Masyarakat pacta Kedeputian Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat, Desa, dan Kawasan akan menjajagi 
penyusunan peta jalan dan pedoman umum 
pengembangan ekonomi berbasis pemberdayaan 
masyarakat. 
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DAFT AR LAMPI RAN 

1. Hasil Rapat Koordinasi Pengembangan Ekonomi 
16 - 17 November 2015 

2. Hasil Rapat Koordinasi Pengembangan Ekonomi 
15 Desember 2015 
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RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI 
MASYARAKAT 

16-17 November 2015 

Hotel Merlyn Park 

Dipimpin oleh Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan 
Masyarakat, Kedeputian Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat, Desa, dan Kawasan. Kementerian 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan. 

Dihadiri oleh perwakilan dari: 

• Kantor Staf Presiden 
• Sekretaris Kabinet 
• TNP2K 
• Kernen PU Perumahan Rakyat 
• Kemenkeu 
• Kemensos 
• Kemenkop UKM 
• Otoritas Jasa Keuangan 

TUJUAN 

Tujuan rapat koordinasi ini ialah untuk merumuskan 
masukan kebijakan koordinasi, sinkronisasi dan 
pengendalian dalam pemberdayaan ekonomi 
masyarakat, dengan rincian: 

Saling tukar pengalaman dalam pemberdayaan 
ekonomi masyarakat, khususnya dalam 
meningkatkan: (i) akses kelompok ekonomi 
masyarakat kepada sumberdaya keuangan; (ii) 
peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan; 
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dan (iii) pendampingan dalam pemberdayaan 
masyarakat; 
ldentifikasi kebutuhan kebijakan peningkatan 
efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat; 
Pokok-pokok kebijakan untuk peningkatan 
efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

RANG KUMAN RAKOR PEMBERDAYAAN EKONOMI: 

1. Ketimpangan program dan kegiatan 
kementerianjlembaga dengan perencanaan desa, 
perlu koordinasi sinkronisasi perencanaan 
program ke dalam perencanaan desa. Gerakan 
Desa yang dikoordinasi oleh Kemenko PMK 
diharapkan dapat menjawab kebutuhan tersebut. 
Dengan demikian upaya pengembangan ekonomi 
di tingkat desa akan efektif dan tidak parsial. 
Perlu memperhatikan sinkronisasi perencanaan 
desa dengan perencanaan supra-desa baik ke 
tingkat kecamatan, kebupaten, dan provinsi; 

2. Salah satu sumber daya adalah dana bergulir dari 
program-program pemberdayaan masyarakat 
dari kementerianjlembaga. Dalam 
pendayagunaan asset dana bergulir dan lembaga 
pengelolanya, ada proses pelestarian semangat 
dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat 
yang perlu dikawal. Untuk itu, menyangkut 
penataan kelembagaan dana bergulir PNPM 
Mandiri Perdesaan (PNPM MPd), melalui proses 
rapat koordinator ini dicapai kesepakatan: 

a. Ditjen PPMD, Kemendes PDTT segera 
menyiapkan Exit Strategy dalam 
keberlanjutan kelembagaan 
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pemberdayaan masyarakat. Intinya 
bagaimana penguatanjpelembagaan 
BKAD, MAD dan terkait lainnya sesusi UU 
Desa, yang berarti juga mendudukkan 
kepemilikan masyarakat atas dana bergulir 
hasil PNPM MPd. Hal ini akan disusun 
dalam Permendes dan Perpres; 

b. Mengenai pemilihan badan hukum bagi unit 
pengelola dana bergulir masyarakat, 
diserahkan kepada masyarakat untuk 
memutuskan melalui proses MAD; 

c. Setelah masyarakat melalui MAD 
memutuskan pilihan badan hukum 
tersebut, kemudian Kernen Koperasi UKM, 
dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); 

3. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dapat 
mendaya-gunakan hasil-hasil program 
pemberdayaan masyarakat dari beberapa 
kementerianjlembaga, baik kelembagaan 
masyarakat, kelompok pelaku kegiatan ekonomi, 
namun diserasikan dengan aspirasi masyarakat 
yang dituangkan dalam RPJMDes, kesepakatan 
melalui MAD, dan kawasan perdesaan; 

Kebijakan terkait pendampingan sedang dikaji dan 
disusun oleh IPPMI (LSP) sekaligus 
mempertimbangan standarisasi pendamping dimana 
kriteria pendidikan minimal dan sertifikasi perlu 
memperhatikan ketersediaan tenaga kerja di daerah. 
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RAKOR PENGEMBANGAN EKONOMI 

MASYARAKAT 

15 Desember 2015, Hotel Akmani, Jakarta 

Dipirnpin oleh Asisten Deputi Urusan Pernberdayaan 
Masyarakat, Kedeputian Bidang Pernberdayaan 
Masyarakat, Desa, dan Kawasan. Kernenterian 
Koordinator Bidang Pernbangunan Manusia dan 
Kebudayaan. 

Dihadiri oleh perwakilan dari: 

• Kantor Staf Presiden 
• Sekretaris Kabinet 
• Bappenas 
• TNP2K 
• Kernendagri 
• Kernen PU Perurnahan Rakyat 
• Kernen Kelautan Perikanan 
• Kernenkeu 
• Kernensos 
• Kernenkop UKM 
• Otoritas Jasa Keuangan 
• Bank Rakyat Indonesia 
• World Bank 
• PNPM Support Facility 

Rakor rnernbahas praktek baik 
ekonorni rnasyarakat berbasis 
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masyarakat untuk menjadi masukan kebijakan lintas 
K/L dibawah koordinasi Kemenko PMK. 

CATATAN HASIL RAKOR: 

1. Generasi Kedua Pemberdayaan Masyarakat -
Paparan dari Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 
dari Kernen KKP dan Kernen PUPR ini bisa disebut 
pemberdayaan Generasi Kedua yang sudah 
ditujukan kepada "pemberdayaan ekonomi 
masyarakat". Berbeda dengan pemberdayaan 
masyarakat era sebelumnya yang sifatnya "open 
menu" untuk memenuhi kebutuhan dasar (air 
bersih, sanitasi, pembangunan jalan, jembatan); 

2. Pendekatan Pemberdayaan Kelompok - Kunci 
pendekatannya "penguatan kelompok", 
pengorganisasian masyarakat dalam membentuk 
kelompok warga miskin produktif, sesuai tujuan 
pemberdayaan masyarakat. Dari pengalaman 
kedua program, terungkap kebutuhan untuk 
membentuk beberapa kelompok masyarakat: 
kelompok usaha ekonomi, kelompok pelestarian 
sumber daya alam (SDA), pemelihara 
saranajprasarana, kelompok pelayanan sosial 
(pelayanan bagi warga miskin), dst. Dengan kata 
lain, ada yang sifatnya "profit center" dan "cost 
center" agar saling dukung; 

3. lenis usaha kelompok- dari segi jenis 
pengelompokan usahanya ada: (i) kelompok dari 
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usaha (individu) sejenis; (ii) kelompok usaha 
bersama; (iii) kelompok usaha saling terkait hulu
hilir (cluster); dan (iv) kelompok usaha dalam 
kawasan perdesaan. Pemberdayaan ekonomi 
masyarakat desa perlu mengenali kararakteristik 
tiap jenis kelompok usaha tersebut dan 
mendorong perkembangan sesuai dengan 
sifatnya; 

4. Business instinct (entrepreneurship) perlu 
ditanamkan atau dipupuk dalam kelompok jiwa 
kewirausahaan, peka terhadap kebutuhan pasar, 
peluang-peluang yang ada; dan kemungkinan 
mengembangan produk, dan kerjasama antar 
pelaku usaha kelompok, dan pihak pihak yang 
potensial mendukungnya; 

5. Exit-Strategy - setiap program pemberdayaan 
ekonomi masyarakat harus menyiapkan 
pelestariannya. Agar tidak berhenti sebagai 
programjproyek, tetapi dapat berkelanjutan 
usaha ekonominya. Ini mensyarakatkan: 
produkjjasanya diserap oleh pasar; ada 
keberlanjutan kuantitas, kualitas dan kontinuitas; 
ada manajemen dan pengawasan yang efektif 
berjalan; ada dukungan sumber dana (tambahan 
modal, likuiditas), dst. Untuk itu selain penguatan 
organisasi dan pengembangan usaha kelompok, 
juga perlu dikuatkan dukungan lembaga 
keuangan, pelatihan, dan lainnya; 

38 



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG 

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

REPUBUK INDONESIA 

6. Kelembagaan LKM secara khusus perlu 
diperkuat kelembagaan penyedia layanan 
keuangan mikronya. Beberapa program 
mengembangkan dana bergulir sebagai bagian 
dari penguatan usaha kelompoknya. Untuk itu 
perlu menyiapkannya agar dapat menjadi 
lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum, 
agar diakui eksistensinya oleh Otoritas Jasa 
Keuangan, Koperasi dan KumHam sehingga dapat 
bekerjasama dengan lembaga keuangan formal 
maupun non formal. 

7. Peran Pemda. Pemdes. Networking - untuk 
keberlanjutan perlu sejak awal melibatkan 
pemerintah daerah, pemerintah desa dan 
masyarakat, agar tercipta rasa memiliki". 
Sehingga program tersebut menjadi milik daerah. 
Dengan begitu diharapkan mendapat dukungan 
pembinaan, termasuk dukungan dana dan 
lainnya; 

8. Peran Perbankan (khususnya bank BUMN) -
untuk secara bersama-sama mendorong inklusi 
keuangan dan memperluas jangkauan kredit 
mikro yang merupakan salah satu perhatian 
prioritas pemerintah. Selain itu, bidang 
pengembangan ekonomi merupakan area yang 
tepat sebagai sasaran CSR perbankan sehingga 
menjadi penting agar tersinkronisasi dengan 
program dan kegiatan K/L. 
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9. Peran Kemenko PMK dalam koordinasi 
kebijakan dan program, dan koordinasi pada 
tingkat daerah dapat didukung dengan koordinasi 
antar K/L. Langkah kedepan, Kemenko PMK akan 
merancang bentuk upaya bersama lintas prakarsa 
untuk pengembangan ekonomi masyarakat. 
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