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KATA PENGANTAR
Krisis ekonomi telah mengubah kinerja usaha kecil. Pada awal krisis sebagian besar usaha kecil
mengalami shock dan sempat menghentikan kegiatannya. Namun beberapa jenis usaha sudah mulai
bangkit kembali dan mulai berproduksi walaupun bukan berarti mereka tidak menghadapi masalah.
Usaha kecil yang mengalami kenaikkan kinerja dan diuntungkan oleh krisis, maupun usaha kecil
sedang mengalami penurunan kinerja akibat krisis, sama-sama memiliki kebutuhan untuk dapat
mengembangkan potensinya secara maksimal.

Monitoring Dampak kriris Terhadap Usaha Kecil dilakukan oleh AKATIGA tidak lain untuk
memperoleh informasi terbaru mengenai kinerja dan kebutuhan usaha kecil di masa krisis. Informasi
ini tidak saja penting untuk memahami kondisi usaha kecil, tetapi lebih jauh lagi dapat digunakan
sebagai bahan untuk perumusan intervensi yang tepat bagi usaha kecil saat ini. Tentunya kegiatan
monitoring tidak berakhir dengan terbitnya laporan ini, karena monitoring berikutnya akan kembali
dilakukan untuk melihat perubahan-perubahan lain yang terjadi.

Monitoring ini terselenggara atas kerjasama antara AKATIGA dengan The Asia Foundation yang
didukung oleh United States Agency for International Development (USAID). Selain itu, tim usaha
kecil mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak diantaranya :

dan kepada beberapa pihak lain yang telah membantu sehingga studi montoring ini terselenggara.
Semoga kerjasama yang baik dapat terus berlanjut.

Kepada pembaca laporan ini, masukan dan kritik sangat kami harapkan demi perbaikan studi
monitoring berikutnya. Akhirnya, kepada mereka yang telah melakukan pengamatan dan
pemantauan mengenai situasi usaha kecil di masa krisis, kami berharap dapat memperoleh
kesempatan untuk bertukar pikiran dengan anda.

Salam,
Tim Usaha Kecil AKATIGA
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ABSTRACT
This study monitored 800 small-scale enterpreneurs in 4 provinces (West Java, Central Java and
Yogyakarta, North Sulawesi, and North Sumatra), classified into 18 types of small scale
enterprise. It was done in two visits (one in July and one in October 1998) with a three- month
interval between each visit. The method used was a combination of qualitative and quantitative
methods. Data was collected in three ways, namely, primary survey, in-depth interview and
limited group discussion, and secondary survey.

Like the average Indonesian enterprises, small-scale enterpreneurs suffered greatly from the
present crisis. Unlike the formal middle- and large-scale enterpreneurs, however, they have in a
much earlier time have shown signs of recuperation although the recovery is far from what
might be recognized as the previous state of being. In the beginning of the crisis a preliminary
study by AKATIGA (February 1996) found that 80% of the small enterpreneurs in West Java
was paralyzed from shock, but at present there are quite a number of them which are starting to
“wriggle” back up. The result of the monitoring study demonstrates that 28% of small-scale
enterpreneurs increased their performance, while 72% showed a decline though 39% of them
indicated potential to rise.

As described in the earlier part of this paper, the impact of the crisis on small-scale
enterpreneurs varies. An important determining factor is whether the fact that the performance
or resilience of one small-scale enterprise can be better than others is a combination of two
elements, namely one: the market demand. This means that the performance of a enterprise
tend to be maintained or to improve when the demand of the market segment is not affected or
even promoted by the crisis, and vice versa. Second, there is the rise in input price and the

scarcity of the input commodity. This means that the performance of a enterprise tend to be
maintained or to improve when the price or the availability of input commodity used is not
affected by the crisis, and vice versa.

The above condition can be exemplified by the types of enterpreneurs among the cocoa planters
in North Sumatra, clay handcrafters in Yogyakarta, used clothing sellers in North Sumatra,
paprika farmers in West Java, and furniture manufacturers in North Sulawesi whose enterprise
performance improved because these types of enterpreneurs are export-oriented or because
they are not sensitive to the decline in consumers’ purchasing power and the price of their input
commodity is relatively stable and does not experience problems in the availability of the
provision of raw materials. The cocoa enterprise for example underwent a rise in selling price
up to 245% though the production cost only increased by 20%. On the other hand,
enterpreneurs which experience decline in performance lack the two aforementioned
characteristics.

The type of enterprise suffering from the impact of the crisis but possessing potential to
recuperate, which numbers 39% of small-scale enterpreneurs, are those whose market is not
too sensitive to the change and has the ability to start to adapt, such as embroidery
enterpreneurs, food enterpreneurs in rural and suburban areas, or those of which the input
factor is beginning to be overcome such as rattan, footwear, coffee-processing enterpreneurs.

Enterpreneurs whose performance declined and has not shown any potential to recover are
those of which the demand was highly affected by the crisis such as expensive eatery
enterpreneurs in areas where the impact of the crisis was severe, pedicab enterpreneurs, sugar-

processing industries, and tourist service-provision; or those enterpreneurs whose input is
imported but catering to a local market such as photocopy and city-transport enterpreneurs.

The result of this study also demonstrates that small-enterprise on Java suffer worse that those
outside Java. Enterpreneurs on other islands surveyed by AKATIGA manage enterpreneurs
which are supported by dry-land farming possessing a foreign market. This description is of
course not an absolute one because there are also enterpreneurs on Java which did not suffer
from the impact of the crisis due to their having a foreign market and/or due to their not using
imported good, such as clay-handcrafters at Kasongan. The result of this study also shows that
small-scale enterpreneurs in urban areas tend to suffer more than those in rural ones. This fact
indicates that rural small-scale enterpreneurs which are agriculture-based are not so much
negatively affected by the crisis as urban ones. Most enterpreneurs outside Java, however, tend
to be advantaged by the rise of the US dollar against the rupiah. This demonstrates that the
improvement is not completely the result of significant increase in the productivity of the
enterpreneurs.

This study also tries to see the various strategies or responses developed by small-scale
entrepreneurs in the effort to overcome the impact of the crisis. The study finds that based on
quantitative analysis there is no apparent correlation between the collective strategies carried
out and the change in the performance small-scale enterpreneurs. This is because in fact there is
very few small-scale enterpreneurs which implements or develops collective strategies. Though
not too much in-depth, this study has also found how formal institutions of small-scale
enterpreneurs are powerless in supporting the small-scale entrepreneurs in facing the raging
crisis. Small enterprise associations, organizations, or groups hardly show any capability in
responding to the needs of the small-scale entrepreneur in the time of the crisis. This fact
indicates how the effort to develop and strengthen these institutions pose as a challenge that

still needs to be thought about and attended to. Nevertheless, from the perspective of the micro
qualitative analysis, the effort in collective strategy in the form of collective purchasing in the
sectors of used clothing and paprika farming was quite effectively implemented, particularly to
keep production costs to a minimum.

This study has also found that in this critical situation the need of small-scale enterpreneurs for
credit loans is not a main problem. This, however, does not mean that these enterpreneurs do
not need loans. The issue for small-scale enterpreneurs is more closely and specifically related
to the still existing lack of access to information of the available credit facilities. This is so
because the value of credit is still considered to be unsuitable to their needs, apart from the fact
that the collateral required and the interest rate are still too burdensome for the small-scale
entrepreneur.

Here, it is apparent that compared to non-exporting middle-and large-scale enterpreneurs,
small-scale enterpreneurs much earlier show signs of recovery. Several are even benefited
because they have a direct foreign market and the input commodity tends to stay inexpensive
and available. Recuperation is also hastened by the fact that now input commodities are
supplied at a relatively stable price. Meanwhile, small-scale enterpreneurs are also beginning to
adapt themselves to the occurring changes, particularly those in prices. Nevertheless, it must be
kept in mind that there are still plenty of problems that confront small-scale enterpreneurs in
the effort to maintain their recuperation, such as the lack of local input, the weak market, and
the congested and incompetitive distribution of goods. Small-scale enterpreneurs at present
operate with half the real profit of what they used to enjoy and many actually produce goods
below their actual production capacity. The drop in gain, for most of the enterpreneurs
monitored by AKATIGA, has caused them to reduce their production cost. The result is that

there has to be a cut down on labor. Several enterpreneurs have shown such symptoms of
reducing enterprise assets to decrease production costs so as to stay in operation.

Because the crisis has had a variety of impacts upon the different types and locations (urban
and rural) of small-enterprises, the number of policies directed at overcoming the impact of the
crisis should have a clear targeting system. Too general a system (that is, uniform for all types of
enterpreneurs inconsiderate of the various characteristics) will not be effective and can even be
totally useless. It would be more effective to make a policy which focus more and be more
specifically designed for a certain type and location of enterprise. Small-scale enterpreneurs
whose performance improved during the crisis would of course require different things from
those which experienced decline in performance though show signs of potential for recovery, or
from those whose performance is constantly declining.

Intervention to overcome the impact of the crisis should also notice the initiatives which
emerge among the small-scale enterprise communities themselves. This study has found that
small-scale enterpreneurs have tried to adapt to the condition and to look for creative ways out
of their problems. Any form of support or intervention should see these initiatives as a point of
entrance to help small-scale enterpreneurs out of the pressures of their problems in these
critical times.

Small-scale enterpreneurs whose performance improved need special support in obtaining
enterprise opportunities. In such a critical time as the present, where many lose their jobs and
income in the formal (middle- and large-scale enterprise) sector, small-scale enterprise can
serve as an alternative source of income. Various Social Safety Net (JPS) programs have basically
promoted community members to start small-scale enterprises. Enterprise activities carried out

by these new entrepreneurs are generally based on accurate information in the potentials and
absorbing power of their enterprises, so that there have occurred massive competition in
several particular types of enterprise such as small-scale trade.

Special policies should be promoted with a vision to develop small-scale enterprise. This can be
done through two approaches, namely building the internal strength of the small-scale
enterprise in production and distribution and broadening competition by sweeping away
obstacles that hinder small-scale enterpreneurs from operating and competing, such as fees,
monopoly and deregulation which hamper and are disadvantageous to small-scale
enterpreneurs.

ABSTRAK

Studi monitoring ini dilakukan pada 18 jenis usaha di 4 Propinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah
dan DI.Yogyakarta, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara), terhadap 800 pengusaha kecil
dalam satu kali monitoring. Monitoring ini dilakukan dua kali (Juli dan Oktober 1998),
dimana jarak antara masing-masing monitoring sekitar 3 bulan. Metode yang digunakan
merupakan gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan
dengan tiga cara; survei primer; wawancara mendalam dan diskusi kelompok terbatas; dan
survei sekunder.

Seperti rata-rata usaha di Indonesia, usaha kecil juga sangat terpukul atas krisis yang terjadi
saat ini, namun dibandingkan usaha formal skala menengah dan besar, usaha kecil saat ini
sudah mulai memperlihatkan lebih awal tanda-tanda kebangkitan. Meskipun kebangkitan ini
secara rata-rata masih jauh untuk dapat dianggap sebagai kembali pada kondisi semula.
Diawal krisis dari pendahuluan yang dilakukan AKATIGA (Pebruari 1998) ada sekitar 80%
usaha kecil di Jawa Barat yang lumpuh sesaat karena shock yang terjadi, namun saat ini
ternyata sudah banyak usaha-usaha kecil mulai ‘menggeliat’ untuk bangkit. Hasil temuan
studi monitoring ini memperlihatkan bahwa saat ini ada sekitar 28% usaha-usaha kecil yang
kinerjanya naik, sementara 72% usaha lainnya menunjukkan kinerja yang turun. Meskipun
dari 72% usaha yang kinerjanya turun terdapat

39% usaha-usaha kecil yang mulai

menunjukkan potensi untuk naik .

Seperti gambaran umum diawal tulisan ini, dampak krisis pada usaha kecil beragam. Faktor
penting penentu apakah kinerja atau ketahanan usaha kecil yang satu bisa lebih baik dari
yang lain adalah kombinasi dari dua unsur yaitu pertama, faktor permintaan pasar. Artinya
bahwa kinerja usaha akan bertahan atau membaik apabila permintaan pangsa pasarnya
tidak terpengaruh oleh krisis atau justru meningkat karena krisis; demikian sebaliknya.
Kedua, kenaikan harga input dan kelangkaan barang input. Artinya bahwa kinerja usaha

akan bertahan atau membaik apabila input yang digunakan harganya atau ketersediannya
tidak terpengaruh oleh kondisi krisis; demikian sebaliknya.

Hal di atas dapat dicontohkan dengan jenis-jenis usaha di perkebunan coklat-Sumatera
Utara, gerabah-DI.Yogyakarta, penjual pakaian bekas-Sumatera Utara, pertanian paprikaJawa Barat dan industri mebel-Sulawesi Utara merupakan jenis usaha yang kinerjanya naik
karena jenis usaha-usaha tersebut memiliki orientasi pasar ekspor atau merupakan jenis
usaha yang tidak sensitif terhadap penurunan daya beli masyarakat dan sekaligus harga
inputnya relatif tetap serta tidak mengalami gangguan kelangkaan penyediaan input bahan
baku. Jenis usaha coklat misalnya harga jualnya naik mencapai 245%, namun biaya
produksinya hanya naik 20%. Sebaliknya usaha yang kinerjanya menurun, adalah usaha yang
tidak mempunyai salah satu atau kedua persyaratan diatas.

Usaha yang kinerjanya terpukul tapi mempunyai potensi untuk bangkit, yaitu sekitar 39%,
adalah: usaha-usaha yang pasarnya tidak terlalu sensitif dan sudah bisa mulai menyesuaikan
diri seperti pada jenis usaha bordir, usaha makanan di daerah, atau usaha-usaha yang faktor
inputnya sudah mulai teratasi seperti pada jenis usaha rotan, sepatu dan pengolahan kopi.

Usaha yang kinerjanya turun dan masih belum menunjukkan tanda-tanda (potensi) akan
bangkit terjadi pada jenis usaha yang permintaannya sangat terpukul krisis seperti usaha
warung makan mahal di daerah yang krisisnya berat, angkutan becak, industri pengolahan
gula dan jasa turisme, atau usaha yang inputnya impor dengan pasar lokal seperti jasa
fotocopy dan jasa angkutan kota.

Temuan studi ini juga memperlihatkan bahwa usaha kecil di Jawa lebih terpukul
dibandingkan dengan usaha kecil yang berada di luar Jawa. Daerah di luar Jawa yang
disurvei oleh AKATIGA, usahanya lebih bertumpu pada pertanian-perkebunan lahan kering
yang memiliki pasar ekspor. Gambaran ini tentunya tidak mutlak karena di Jawapun ada
juga usaha yang tidak terpukul, yaitu usaha yang punya pasar ekspor dan atau inputnya tidak

berhubungan dengan komponen impor seperti gerabah-Kasongan. Hasil studi ini juga
sekaligus memperlihatkan bahwa usaha kecil yang berada di kota lebih terpuruk
dibandingkan dengan jenis usaha yang berada di desa. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa
usaha-usaha kecil pedesaan yang berbasis pertanian kurang merasakan dampak krisis
dibandingkan dengan jenis usaha yang ada di daerah perkotaan di Jawa. Kebanyakan jenis
usaha di luar Jawa, walaupun demikian, lebih banyak diuntungkan oleh karena meningkatnya
nilai dolar AS terhadap rupiah. Kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan yang
terjadi tidak sepenuhnya disebabkan karena peningkatan yang signifikan dalam hal
produktivitas usaha.

Studi ini juga mencoba melihat berbagai pengaruh eksternal seperti pungutan, monopoli dan
deregulasi. Usaha yang banyak terbebani biaya pungutan dalam studi ini nampak lebih tidak
mampu bertahan dimasa krisis dibandingkan dengan jenis usaha yang tidak terbebani
pungutan. Sementara faktor monopoli dan deregulasi meskipun dalam analisa kuantitatif
tidak secara nyata memperlihatkan pengaruh pada kinerja usaha kecil. Hal ini bukan berarti
berarti faktor tersebut benar-benar tidak berpengaruh karena berdasarkan analisa kualitatif
yang dilakukan melalui wawancara mendalam memperlihatkan bahwa faktor di atas
berpengaruh terhadap kinerja usaha seperti keberadaan BPPC di perkebunan cengkeh.
Cengkeh saat ini sebenarnya memiliki harga jual yang tinggi dan berpotensi naik. Namun
ternyata harga yang baik tersebut tidak mampu direspon oleh petani pada masa ini karena
kebanyakan kebun cengkeh telah diterlantarkan sebagai akibat dari harga yang buruk di
masa monopoli sehingga petani saat ini cenderung tidak dapat menikmati keuntungan dari
krisis seperti petani coklat. Deregulasi di sektor hulu umumnya memukul usaha kecil tapi
tidak secara merata, sektor yang punya potensi ekspor atau permintaannya masih lumayan
seperti rotan dan sepatu bisa mulai beradaptasi tapi industri kecil seperti pengolahan kopi
yang berorientasi lokal kondisinya jadi lebih sulit.

Studi ini juga mencoba melihat berbagai strategi atau respon yang dikembangkan oleh
pengusaha kecil dalam mengatasi dampak krisis. Temuan studi ini menunjukkan bahwa
berdasarkan analisa kuantitatif tidak ada korelasi yang jelas antara strategi kolektif yang
dilakukan dengan perubahan kinerja usaha kecil. Hal ini terjadi karena memang sangat
sedikit usaha kecil yang melakukan atau mengembangkan strategi kolektif. Walaupun tidak

secara mendalam, studi juga menemukan betapa institusi-institusi formal usaha kecil juga
tidak berdaya dalam mendukung pengusaha kecil menghadapi badai krisis yang terjadi.
Asosiasi pengusaha kecil, organisasi atau kelompok-kelompok usaha yang ada hampir
semuanya kurang berdaya merespon kebutuhan pengusaha kecil di masa krisis. Kenyataan
ini memperlihatkan betapa upaya pengembangan dan penguatan institusi di kalangan usaha
kecil menjadi suatu tantangan yang masih perlu dipikirkan dan dilakukan. Padahal jika dilihat
dalam analisa kualitatif mikro, upaya strategi kolektif dalam bentuk pembelian bersama di
usaha pakaian bekas dan pertanian paprika ternyata cukup efektif dilakukan khususnya
menekan biaya produksi.

Temuan lain memperlihatkan bahwa dalam situasi krisis saat ini kebutuhan usaha kecil
terhadap kredit bukan merupakan persoalan yang utama. Namun hal ini bukan berarti
bahwa usaha kecil tidak membutuhkan kredit. Persoalan usaha kecil yang berkaitan dengan
kredit lebih spesifik terletak pada masih rendahnya akses pengusaha kecil terhadap
berbagai informasi menyangkut fasilitas kredit yang tersedia. Hal ini disebabkan karena nilai
kredit dirasakan tidak sesuai dengan kebutuhan, disamping persoalan agunan dan suku
bunga kredit yang masih dirasakan memberatkan pengusaha kecil.

Dari sini terlihat bahwa dibanding usaha menengah dan besar yang bukan berorientasi
ekspor, usaha kecil sudah lebih awal memperlihatkan kebangkitan usaha. Sebagian bahkan
memperoleh berkah karena mempunyai pasar ekspor yang langsung dan inputnya tetap
murah dan tidak langka. Kebangkitan ini terjadi juga karena pasokan input saat ini relatif
tersedia dan harganyapun sudah relatif stabil. Sementara usaha kecilpun saat ini sudah
mulai dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada khususnya dengan kondisi
harga baru. Namun perlu disadari bahwa persoalan usaha kecil untuk terus
mempertahankan kebangkitan usaha masih cukup banyak; kurangnya alternatif input lokal,
lemahnya pasar dan jalur distribusi yang macet dan tidak kompetitif. Usaha kecil saat ini
bekerja dengan keuntungan separuh dibawah keuntungan riil yang dulu diperolehnya dan
bahkan banyak usaha kecil yang berproduksi dibawah kapasitas produksinya. Penurunan
keuntungan, bagi sebagian besar usaha yang dipantau, mengakibatkan mereka terpaksa

memperkecil biaya produksinya. Akibat dari penyusutan biaya itu antara lain berpengaruh
terhadap pengurangan tenaga kerja. Di antara sejumlah usaha kecil juga mulai tampak
adanya gejala penyusutan aset usaha untuk memperkecil biaya sekaligus agar dapat tetap
bertahan.

Apabila krisis berdampak berbeda terhadap usaha kecil berdasarkan jenis usahanya maupun
lokasinya (di perkotaan atau di pedesaan), maka berbagai kebijakan yang diarahkan untuk
mengatasi dampak krisis seharusnya memiliki sistem targetting yang jelas. Kebijakan yang
bersifat terlalu umum (seragam untuk setiap usaha tanpa memperhatikan karakternya)
tidak akan efektif bahkan bisa tidak berguna sama sekali. Akan lebih efektif bila kebijakan
dibuat lebih fokus dan spesifik per jenis usaha dan per daerah. Usaha kecil yang kinerjanya
meningkat di masa krisis tentunya akan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan usaha
kecil yang sempat mengalami penurunan kinerja namun menunjukkan kemungkinan
pemulihan ataupun usaha kecil yang kinerjanya terus memburuk dari waktu ke waktu.

Intervensi untuk mengatasi dampak krisis terhadap usaha kecil semestinya melihat juga
inisiatif-inisiatif yang telah muncul dari komunitas usaha kecil sendiri. Studi ini menemukan
adanya upaya usaha kecil untuk beradaptasi dengan keadaan dan mencari jalan keluar yang
kreatif untuk memecahkan permasalahan mereka. Setiap bentuk dukungan dan intervensi
hendaknya melihat inisiatif ini sebagai titik masuk untuk mendorong usaha kecil keluar dari
himpitan masalahnya di masa krisis.

Untuk usaha-usaha kecil yang kinerjanya naik memerlukan dukungan khusus terutama
untuk dapat meraih peluang usaha yang terbuka. Di masa krisis seperti sekarang ini, dimana
banyak orang kehilangan pekerjaan dan pendapatannya di sektor formal/usaha besar dan
menengah, maka usaha kecil diandalkan sebagai sumber pendapatan alternatif. Berbagai
program jaring pengaman sosial (JPS) pada prinsipnya juga mendorong masyarakat untuk
mengembangkan usaha kecil. Kegiatan usaha yang dijalani oleh para pengusaha baru ini
umumnya tidak didasarkan atas informasi yang akurat tentang potensi dan daya serap

usahanya, sehingga terjadi kompetisi yang masif di beberapa jenis usaha tertentu misalnya
perdagangan skala kecil.

Kebijakan khusus juga harus diupayakan dengan visi untuk membangun usaha kecil. Upaya
membangun usaha kecil dilakukan dengan dua pendekatan yaitu membangun kekuatan
intern usaha kecil di jalur produksi dan distribusi dan memperluas kekuatan kompetisi,
dengan menghilangkan hambatan-hambatan yang dialami usaha kecil untuk berusaha dan
berkompetisi seperti pungutan, monopoli dan deregulasi yang justru menghambat dan
merugikan usaha kecil.

BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi yang terjadi beberapa bulan terakhir ini
membawa pengaruh besar terhadap kegiatan usaha kecil
di Indonesia. Meningkatnya harga dan kelangkaan
bahan baku/input produksi, disertai dengan melemahnya
daya beli konsumen merupakan beberapa gejala utama
dari perubahan yang terjadi akibat krisis ekonomi yang
sedang berlangsung. Dampak krisis ekonomi menjadi
lebih luas lagi akibatnya karena barang dan jasa yang
diproduksi oleh usaha kecil umumnya merupakan
komoditi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat luas.

Sudah banyak studi yang bersifat makro tentang
dampak krisis terhadap berbagai kegiatan ekonomi yang
ada di Indonesia. Studi monitoring yang dilakukan
AKATIGA memfokuskan diri pada usaha kecil
menengah (UKM) dan memusatkan perhatiannya
kepada dampak krisis terhadap perubahan kinerja usaha
kecil di beberapa wilayah di Indonesia. Hasil studi ini
diharapkan dapat membantu memberikan gambaran
yang lebih detail tentang sektor UKM yang terhempas
krisis. Pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab dalam
studi ini :
1. Apa yang terjadi pada usaha kecil di masa krisis ?
2. Faktor-faktor apa yang paling berpengaruh terhadap
perubahan kinerja usaha kecil?
3. Mengapa hal-hal itu terjadi ?

4. Apa akibat dari perubahan-perubahan tersebut bagi
usaha kecil dan bagaimana respon mereka?
5. Apa implikasi dari berbagai situasi yang dialami
oleh usaha kecil terhadap kebijakan-kebijakan yang
diarahkan kepada mereka ?

Studi monitoring ini dilakukan di 18 jenis usaha yang
termasuk dalam empat sektor yaitu manufaktur,
pertanian,

perdagangan,

dan

jasa.

Pemantauan

dilakukan sebanyak dua kali dengan jarak waktu 3
bulan untuk melihat perubahan-perubahan kinerja
yang terjadi pada

usaha

kecil yang dipantau.

Monitoring pertama dilakukan pada bulan Juli 1998.
Monitoring ini mencoba membandingkan kinerja usaha
pada masa sebelum krisis dan pada saat pemantauan
dilakukan. Sedangkan monitoring kedua dilakukan
pada

bulan

Oktober

1998

untuk

melihat

perkembangan dan perubahan yang terjadi pada usaha
kecil dalam kurun waktu pemantauan pertama sampai
dengan pemantauan kedua. Pengumpulan informasi
dilakukan dengan metode survei yang juga didukung
dengan wawancara mendalam untuk memperoleh
karakteristik jenis usaha yang bersangkutan dan
mendapatkan

gambaran

yang

lebih

terperinci

mengenai perubahan kinerja usaha mereka.

1.2 Tujuan

Secara

umum

monitoring

ini

bertujuan

untuk

memberikan informasi kepada pihak-pihak yang akan

Studi monitoring AKATIGA
dilakukan pada 18 jenis usaha, di 4
propinsi, dalam dua kali
monitoring, Juli 1998 dan Oktober
1998.

merancang dan melakukan berbagai upaya dan
tindakan kongkrit dalam rangka membantu usaha kecil
yang terkena dampak krisis. Secara lebih khusus
monitoring ini bertujuan untuk :
1. Memberikan gambaran tentang dampak krisis yang
dialami unit-unit usaha kecil pada titik-titik waktu
yang berbeda.
2. Memantau sejauh mana efektivitas kebijakan dan
program yang ada dapat membantu usaha kecil
dalam menghadapi dampak krisis yang terjadi.
3. Memberikan masukan informasi untuk penyusunan
kebijakan dan program usaha kecil. Fokus diarahkan
pada program-program untuk membantu usaha
kecil yang berada dalam keadaan terpuruk dan
memperkuat usaha-usaha kecil yang berpotensi
tumbuh di dalam berbagai perubahan

yang

diakibatkan oleh krisis ekonomi.

1.3 Indikator Penelitian

Indikator

penelitian

yang

digunakan

dalam

menentukan kinerja usaha adalah :
1. Perubahan (peningkatan atau penurunan) volume
penjualan sebelum krisis (Juli 1997) sampai
monitoring ke II (Oktober 1998). Kriteria ini dipilih
karena mencerminkan tingkat permintaan terhadap
produk

dan

jasa,

sekaligus

juga

mampu

mencerminkan kemampuan produksi.
2. Perubahan
keuntungan

(peningkatan
sebelum

atau

krisis

pengurangan)

sampai

dengan

monitoring

II.

Kriteria

ini

dipilih

karena

mencerminkan kemampuan dan re-investasi usaha
kecil.

Berdasarkan dua indikator di atas diperoleh tiga
kategori perubahan kinerja usaha kecil yaitu naik,
turun, dan turun tetapi potensial naik.

Jenis-jenis usaha yang kinerjanya naik adalah jenis-jenis
usaha yang dalam periode sebelum krisis sampai
monitoring II mengalami terus kenaikan baik volume
penjualan maupun keuntungan.

Jenis-jenis usaha yang kinerjanya turun adalah jenis
usaha yang dalam periode sebelum krisis sampai
monitoring II terus mengalami penurunan baik pada
volume penjualan maupun keuntungan.

Sementara jenis usaha yang dikategorikan turun tetapi
potensial naik adalah jenis-jenis usaha yang pada
monitoring pertama mengalami penurunan volume
dan atau keuntungan tetapi pada monitoring kedua
ada kecenderungan mengalami kenaikan pada volume
dan atau kuntungan.

1.4 Metodologi Monitoring Krisis
Sasaran Monitoring

Monitoring ini dilakukan di 4 sektor (industri
manufaktur, pertanian, perdagangan dan jasa). Pada
masing-masing sektor dipilih jenis-jenis usaha yang (a)
diduga terpuruk karena kondisi krisis (b) diduga
memiliki peluang untuk maju atau berkembang di masa
krisis. Jenis-jenis usaha yang diduga terpuruk maupun
yang memiliki potensi dapat dilihat dari beberapa hal
diantaranya ; serapan tenaga kerja (terjadi penurunan
atau penambahan) dan orientasi pasarnya (ekspor atau
lokal).

Lokasi Studi
Wilayah penelitian yang dipilih sebagai lokasi penelitian
adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan
Sulawesi Utara. Wilayah ini dipilih untuk mendapatkan
gambaran yang bervariasi tentang dampak krisis yang
terjadi pada usaha kecil di beberapa wilayah di
Indonesia.

Tabel 1.1
Jumlah Responden berdasarkan Sektor, Lokasi
dan Jenis Usaha yang Dimonitor
dalam Satu Kali Monitoring

Sektor

Propinsi

Jenis Usaha

Jumlah
Responden

Pertanian

Jawa Barat
Sumatra Utara

Pertanian paprika

30

Perikanan jaring apung

27

Coklat

50

Perdagangan

Industri

Sulawesi Utara

Cengkeh

62

Yogyakarta

Pedagang angkringan

50

Jawa Barat

Pengusaha kafe tenda dan warung
tenda

20

Sumatra Utara

Pedagang pakaian kaki lima

50

Sulawesi Utara

Pedagang kaki lima (warung tenda)

55

Yogyakarta

Industri gula Cilongok

52

Industri gerabah Kasongan

50

Industri sepatu Cibaduyut

35

Industri bordir Tasikmalaya

25

Industri rotan Cirebon

40

Sumatra Utara

Industri kopi bubuk Sidikalang

30

Sulawesi Utara

Industri mebel

50

Yogyakarta

Jasa angkutan kota/desa di Magelang

25

Jasa angkutan becak di Yogyakarta

25

Jasa fotokopi di Bandung

25

Jawa Barat

Jasa

Jawa Barat

Metode
Pengumpulan data untuk monitoring dilakukan dengan
tiga cara, yaitu melalui survei, studi kasus yang bersifat
kualitatif, dan studi kepustakaan.

Pengumpulan data dilakukan
dengan 3 cara: (1) survei
(2) studi kasus yang bersifat
kualitatif
(3) studi kepustakaan

(a) Survei
Informasi yang akan dikumpulkan melalui survei adalah
dampak krisis yang dialami, strategi usaha kecil
menghadapi krisis, dan sejumlah informasi yang
berkaitan dengan kebijakan atau program yang
diarahkan kepada usaha kecil. Informasi dikumpulkan
dengan menggunakan kuesioner (lihat Lampiran
Kuesioner).

Unit analisis penelitian survei adalah jenis-jenis usaha
tertentu di dalam sektor-sektor yang telah disebutkan
di atas. Keterangan mengenai jenis usaha yang terpilih
digali dari para pemilik usaha yang menjadi responden
survei. Jumlah responden di masing-masing sektor
lebih kurang 50 pengusaha kecil (untuk satu atau
beberapa jenis usaha). Jadi jumlah responden yang
diwawancarai di setiap wilayah penelitian lebih kurang
150 - 200 responden (tabel 1.1).

Di setiap wilayah penelitian, survei dilakukan di sentrasentra kegiatan usaha kecil yang telah dipilih sebagai
sasaran monitoring. Untuk kepentingan praktikal,
sebisa mungkin dipilih sentra yang di dalamnya
terdapat minimum 50 pengusaha kecil.

(b) Studi Kasus/Kualitatif
Studi

kualitatif

dilakukan

untuk

mendapatkan

gambaran yang mendalam tentang kinerja usaha kecil
di masa krisis. Metode ini juga digunakan untuk
melengkapi informasi yang tidak dapat dijaring melalui
metode survei. Studi kualitatif dilakukan dengan
wawancara mendalam dan kegiatan diskusi terfokus
dengan sejumlah pengusaha kecil di dalam setiap jenis
usaha.

(c) Studi Kepustakaan/Data Sekunder
Studi kepustakaan terhadap dokumen-dokumen yang
relevan dilakukan untuk melengkapi data primer yang

diperoleh melalui survei dan studi kasus. Dokumen
yang relevan yang dikumpulkan dalam studi ini adalah :
• Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan jenis
usaha kecil yang dipantau
• Berita-berita mengenai jenis usaha kecil (atau
sektor) yang dipantau (baik dalam koran nasional
maupun koran daerah)

Analisis Data Kuantitatif
Data kuantitatif utama yang dijaring di dalam survei
monitoring terdiri dari 5 kelompok data, yaitu data
mengenai perubahan bahan baku, produksi, volume dan
hasil penjualan, keuntungan, dan tenaga kerja. Hasil
akhir

dari

proses

pengolahan

berusaha

untuk

memperlihatkan angka rata-rata dari setiap kelompok
itu pada titik-titik waktu yang berbeda (sebelum krisis,
monitoring I, dan monitoring II). Setelah itu dilakukan
perhitungan

untuk

memperlihatkan

perubahan-

perubahan yang terjadi antara waktu sebelum krisis
dengan monitoring I, antara monitoring I dengan II, dan
antara waktu sebelum krisis dengan kondisi yang terjadi
pada saat monitoring II dilakukan.

Hasil perhitungan tersebut di atas kemudian digunakan
untuk melihat dan menggolong-golongkan tingkatan
kinerja usaha dari masing-masing usaha kecil yang
dipantau. Penggolongan kinerja usaha dilakukan dengan
cara :
1. Menentukan indikator perubahan kinerja usaha.
Indikator yang dipilih adalah peningkatan volume
jual dan keuntungan.

2. Mengkategorikan perubahan kinerja usaha yang
berasal dari angka peningkatan volume keuntungan
dan keuntungan. Proses ini dilakukan melalui
beberapa tahap :
•

Membuat indeks dari indikator kinerja usaha
yang digunakan. Karena data volume jual dan
keuntungan mempunyai karakteristik satuan
yang berbeda (kg dan rupiah), maka perlu
dilakukan

pengolahan

khusus

untuk

menjadikan kedua angka yang berbeda itu
menjadi suatu nilai yang setara, sehingga bisa
diciptakan indeks gabungan dari kedua data
tersebut. Melalui proses ini, masing-masing
jenis usaha akhirnya memiliki satu nilai yang
dianggap

dapat

menjadi

indikator

dari

perubahan kinerja usahanya.
•

Berdasarkan

nilai

tersebut,

dibuat

pengkategorian awal yang memungkinkan
berbagai jenis usaha yang dipantau itu dapat
digolongkan

sebagai

jenis

usaha

yang

mengalami kenaikan dan penurunan kinerja
usaha. Nilai positif menunjukkan kenaikan
kinerja usaha, sedangkan jenis usaha yang
memiliki nilai negatif digolongkan mengalami
penurunan kinerja usaha.
•

Pada tahap selanjutnya dilakukan pemilahan
kategori. Jenis usaha yang tergolong naik
dipilah lagi menjadi naik banyak dan naik
sedikit. Demikian juga yang tergolong turun
menjadi turun sedikit dan turun banyak. Nilai
yang dijadikan patokan untuk penghalusan
kategori adalah median dari masing-masing

kategori awal. Jenis usaha yang tergolong naik
tetapi nilainya berada di bawah median dari
seluruh jenis usaha yang tergolong naik,
dikategorikan dengan naik sedikit. Mereka
yang berada di atas median digolongkan naik.
Perhitungan

ini

juga

berlaku

untuk

menentukan turun banyak dan turun sedikit.

Pengkategorian perubahan kinerja usaha berdasarkan
perhitungan kuantitatif ini kemudian dikombinasikan
dengan hasil pengamatan kualitatif untuk menentukan
peringkat akhir dan dari setiap jenis usaha pada
monitoring I (Juli 1997-Juli 1998) dan monitoring II (Juli
1998-Oktober 1998).

Sementara itu, pengkategorian total dari Juli 1997Oktober 1998, masih ditambah dengan melihat proses
perkembangan dalam dua kali monitoring. Berbeda
dengan proses pengkategorian sebelumnya, maka
pengkategorian kinerja hanya dibagi atas kategori jenis
usaha yang perubahan kinerja usahanya naik dan
turun. Dengan melihat perkembangan dalam dua
monitoring sebelumnya, maka jenis usaha yang
mengalami penurunan kinerja (angka negatif) di
monitoring pertama, tetapi kemudian menunjukkan
pertumbuhan positif (walaupun secara total angkanya
masih negatif), dikategorikan dalam turun dengan
potensi naik/tumbuh. Proses ini akhirnya menghasilkan
3 jenis perubahan kategori kinerja usaha, yaitu: naik,
turun, dan turun dengan potensi naik. Ketiga kategori

inilah yang kemudian menjadi basis untuk analisis yang
lebih lanjut.

Tahapan Kegiatan
Monitoring dilakukan dalam 2 titik waktu (M1 & M2).
Monitoring I dilakukan pada bulan Juli 1998 dan
monitoring II dilakukan pada bulan Oktober 1998.
Kedua tahapan monitoring memiliki persoalan yang
berbeda. Monitoring pertama merupakan bagian
terberat karena pada tahap ini dilakukan banyak
aktivitas mulai dari persiapan, briefing tenaga peneliti,
dan pengumpulan data dasar. Sementara pada
monitoring kedua persoalan terberat adalah mencari
dan

menemukan

responden

yang

sama

untuk

diwawncarai kembali. Detail aktivitas yang dilakukan
pada monitoring I dapat diuraikan sebagai berikut :
• Tahap persiapan. Peneliti Akatiga dengan mitra
kerja Akatiga di wilayah penelitian mendiskusikan
pilihan jenis usaha yang akan menjadi sasaran
pemantauan, pemilihan lokasi penelitian, perijinan
penelitian, hal-hal yang berkaitan dengan tenaga
peneliti, persiapan briefing,

dan logistik yang

dibutuhkan.
• Briefing tenaga peneliti dan surveyor. Kegiatan ini
dilakukan oleh satu orang peneliti dari Akatiga
selama dua hari. Materi yang dibahas berkaitan
dengan tujuan monitoring, satuan informasi yang
akan

dikumpulkan,

metode

monitoring,

dan

deskripsi kerja masing-masing personil yang terlibat
di dalam kegiatan monitoring.
• Pelaksanaan monitoring untuk setiap sentra terpilih

Kegiatan yang dilakukan pada monitoring kedua lebih
kurang sama dengan monitoring pertama. Namun
demikian, pengumpulan data kualitatif yang berkaitan
dengan karakteristik usaha sudah tidak dilakukan lagi
pada monitoring kedua. Pengumpulan data kualitatif
pada monitoring ke-2 lebih bersifat pendalaman kasuskasus dan perbandingan dengan jenis-jenis usaha di luar
jenis usaha yang dimonitor pada sektor yang sama. Hal
ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih utuh
mengenai kondisi usaha kecil yang terjadi di masa
krisis.

Beberapa Catatan Metodologis yang diperoleh dari
pengalaman Lapangan
Situasi

krisis,

khususnya

cepatnya

perubahan-

perubahan yang terjadi pada masa krisis, memerlukan
suatu metode yang dapat menjaring informasi secara
cepat. Waktu yang singkat menyebabkan ada sejumlah
pengorbanan yang perlu dilakukan. Karena itu, studi
monitoring cepat tidak dapat mengumpulkan data yang
selengkap-lengkapnya. Informasi yang paling relevan
dan

tepat

adalah

informasi

yang

dapat

menggambarkan turun-naiknya kinerja usaha kecil
yang dipantau.

Pertanyaan yang kemudian perlu dijawab adalah : halhal apa yang paling dapat menggambarkan turunnaiknya kinerja usaha kecil pada masa krisis ?
Berdasarkan pengalaman studi yang lalu, paling tidak

Cepatnya perubahan-perubahan
yang terjadi pada masa krisis,
memerlukan suatu metode yang
dapat menjaring informasi
secara cepat.

ada 2 hal penting yang perlu dipantau perubahanperubahannya :
(1) Fluktuasi harga input produksi serta biaya produksi
lainnya. Sebagian besar kinerja usaha kecil yang
telah dipantau sangat sensitif terhadap hal yang
satu ini.
(2) Fluktuasi dan corak permintaan serta harga jual
produk usaha kecil yang bersangkutan.

Oleh karena itu, pemantauan bisa lebih diarahkan
kepada perubahan-perubahan tersebut di atas. Apa
yang perlu kita ketahui dari setiap jenis usaha adalah
input-input apa yang paling fatal bagi kegiatan produksi
usaha tersebut dan berapa harganya. Berdasarkan
fluktuasi

harga-harga

tersebut,

kita

dapat

memperkirakan apa yang akan terjadi dengan usaha
kecil yang bersangkutan. Pemantauan harga seperti ini
bukanlah suatu kegiatan yang terlalu banyak memakan
waktu. Bahkan di beberapa koran daerah, harga-harga
dari barang-barang tersebut dimuat dari waktu ke
waktu. Harga jual komoditi usaha kecil juga bukan
suatu hal yang membutuhkan waktu pengumpulan
informasi yang terlalu lama. Demikian pula dengan
perubahan-perubahan

corak

permintaan

akan

komoditi yang diproduksi usaha kecil.

Perubahan yang terjadi pada dua hal di atas adalah
variabel-variabel yang signifikan mempengaruhi turunnaiknya kinerja jenis usaha kecil yang bersangkutan.
Informasi mengenai kedua hal itu bisa merupakan

informasi kuantitatif yang dengan cepat dapat dibaca
trend-nya. Variabel-variabel tersebut tidak secara
langsung menggambarkan perubahan kinerja usaha
kecil yang bersangkutan. Pertanyaannya kemudian :
bagaimana kita dapat mengetahui dampak dari
fluktuasi variabel-variabel tersebut terhadap kinerja
usaha yang bersangkutan ? Pengetahuan tentang
dampak
diperoleh

perubahan-perubahan
berdasarkan

tersebut

pemahaman

dapat
tentang

karakteristik jenis usaha yang bersangkutan. Informasi
tentang karakteristik usaha yang cukup lengkap
merupakan base line data yang sangat penting untuk
dikumpulkan pada tahap awal studi monitoring.

Termasuk di dalam informasi tentang karakteristik yang
terpenting adalah seluk beluk biaya produksi, tenaga
kerja, pemasaran, dan hubungan-hubungan informal
yang sering memainkan peranan penting dalam dunia
usaha kecil. Dalam rangka mengumpulkan informasi
tentang kegiatan usaha, kita sering menggunakan
kerangka pengumpulan data yang standar agar data
yang diperoleh dapat dianalisis secara sistematik dan
dapat diperbandingkan. Namun demikian, berdasarkan
pengalaman, standar-standar pengumpulan data tersebut
sering juga tidak sesuai dengan karakter usaha yang
sangat bervariasi. Oleh karena itu, ada baiknya di dalam
mengumpulkan informasi tersebut kita menggunakan
cara-cara yang biasa dikembangkan oleh pengusaha
yang bersangkutan. Untuk menghitung keuntungan,
misalnya, kita dapat saja membuat suatu alat yang berisi
pertanyaan standar tentang satuan-satuan biaya produksi
dan hasil penjualan dengan harapan bisa mengkalkulasi

Informasi tentang karakteristik
usaha yang cukup lengkap
merupakan base line data yang
sangat penting untuk dikumpulkan
pada tahap awal studi monitoring.

keuntungan dengan cara melakukan pengurangan antara
hasil penjualan dengan biaya produksi. Namun cara
standar itu sering tidak jalan karena cara pengusaha
kecil menghitung keuntungannya berbeda-beda satu
dengan lainnya. Mereka mempunyai cara, indikator, dan
asumsi-asumsi yang berbeda dalam memperhitungkan
keuntungan dan biaya produksi. Perhitungan yang
semata-mata

bersifat

ekonomis

adakalanya

juga

mengundang kesulitan, karena tidak semua kegiatan
dilakukan berdasarkan perhitungan ekonomi yang tegas.
Di kalangan pengusaha kecil tertentu, misalnya, ada
biaya-biaya yang tidak dapat dihitung secara ekonomis
karena kegiatannya dilakukan dengan menggunakan
hubungan-hubungan informal yang dilandasi oleh
prinsip-prinsip hutang budi yang tidak secara langsung
dapat dihitung dalam rupiah.

Prediksi atau pemahaman tentang apa yang terjadi
pada usaha kecil dimungkinkan karena pemahaman
kita tentang karakteristik usaha tersebut. Informasi
tentang karakteristik tersebut lebih merupakan data
kualitatif yang bersifat cukup lengkap. Metode yang
dapat digunakan untuk mengumpulkan data seperti itu
dalam waktu yang relatif singkat adalah metodemetode yang biasa digunakan untuk melakukan
penilaian secara cepat (rapid appraisal).

Oleh karena itu, jika dilihat dari segi waktu, sebenarnya
survei monitoring dengan menggunakan kuesioner
yang

cukup

panjang

menjadi

kurang

tepat.

Ketidaktepatan itu terutama terletak di dalam lamanya

Perhitungan yang semata-mata
bersifat ekonomis adakalanya juga
mengundang kesulitan, karena tidak
semua kegiatan dilakukan
berdasarkan perhitungan ekonomi
yang tegas.

waktu yang dibutuhkan untuk mengorganisasikan data
dan menganalisisnya, dan kurang tajamnya informasi
yang diperoleh untuk melihat perubahan dari satu titik
waktu dengan titik waktu berikutnya. Kalaupun
kuesioner tetap akan digunakan, maka pertanyaan
yang

paling

relevan

untuk

ditanyakan

adalah

pertanyaan mengenai kedua hal tersebut di atas.
Informasi lainnya dapat dikumpulkan dengan metodemetode rapid appraisal yang bersifat kualitatif.

Dunia usaha kecil adalah dunia yang
heterogen

Dunia usaha kecil adalah dunia yang heterogen. Secara
resmi berbagai jenis usaha dapat digolong-golongkan
berdasarkan sektornya. Masing-masing sektor terdiri
dari puluhan, mungkin ratusan, jenis usaha yang
mengandung persamaan maupun perbedaan satu
dengan lainnya. Persoalannya, masing-masing sektor

Masing-masing

mempunyai karakteristik khusus tersendiri yang sering

sektor mempunyai karakteristik
khusus tersendiri yang

tidak bisa diabaikan demi untuk mendapatkan

sering tidak bisa diabaikan demi

keseragaman. Dari pengalaman penelitian, bahkan

untuk mendapatkan keseragaman.

dapat dijumpai perbedaan karakteristik yang sangat
signifikan di antara jenis usaha di dalam sektor yang
sama. Jenis-jenis usaha yang ada di dalam sektor jasa
dan

perdagangan,

misalnya,

mempunyai

variasi

karakteristik yang sangat luas, tergantung pada jenis
komoditi dan jasa yang dijualnya. Demikian pula halnya
dengan jenis usaha di dalam sektor manufaktur dan
pertanian.

Dari

segi

metode,

kenyataan

ini

menyebabkan diperlukannya variasi cara pengumpulan
data untuk mengumpulkan base line data maupun
informasi monitoring dari waktu ke waktu.

Variasi dari pendekatan dan pertanyaan-pertanyaan
yang sesuai dengan jenis usaha tertentu ini pula yang
menyebabkan

sebuah

kuesioner

survei

yang

mengandung banyak pertanyaan menjadi tidak praktis
(bukan

tidak

mungkin

dilakukan).

Berdasarkan

pengalaman studi, variasi dari berbagai jenis usaha
tersebut memerlukan juga kuesioner yang berbedabeda. Kalau kuesioner monitoring yang digunakan
terlalu panjang, maka perbedaan kuesioner tersebut
akan menjadi kendala yang cukup serius di dalam
proses pengolahan datanya.

Di satu sisi perancangan kuesioner yang tidak praktis ini
memang menjadi kendala di lapangan dan dalam
proses pengolahan datanya. Tetapi dikaitkan dengan
tujuan

utama

monitoring

untuk

memperoleh

gambaran umum usaha kecil di masa krisis, maka
perancangan kuesioner menjadi relevan di sisi yang
lain, karena didapatkan hasil yang menyeluruh.
Berdasarkan gambaran umum yang diperoleh pada
monitoring ini selanjutnya akan menjadi data base
untuk mendapatkan fokus studi sehingga perancangan
kuesioner

pada

monitoring

selanjutnya

dapat

disederhanakan dan lebih praktis.

Baik studi, program, maupun kebijakan yang diarahkan
kepada usaha kecil didasarkan kepada suatu konsep
utama, yaitu konsep “usaha kecil” yang penentuannya
dilakukan dengan menggunakan suatu tolok ukur atau
kriteria tertentu. Penyusunan kriteria yang bersifat

seragam seperti itu memang suatu yang tidak dapat
dihindarkan. Tanpa kriteria tersebut kita tidak dapat
memulai suatu studi atau meluncurkan programprogram yang secara khusus diarahkan kepada dunia
usaha kecil.

Namun demikian, penggolongan seperti itu akan
mengarahkan perhatian kita kepada satu golongan
pengusaha kecil saja. Dari pengalaman studi yang
dilakukan, tampak bahwa dunia usaha kecil itupun
sangat bervariasi. Variasi yang signifikan di dalam hal
ini terutama berkaitan dengan skala usaha di dalam
setiap jenis usaha. Kriteria usaha kecil yang biasa
digunakan lebih menunjuk kepada usaha kecil yang
tergolong dalam skala besar, padahal di dalam jenis
usaha tersebut masih terdapat kegiatan usaha yang
skalanya lebih rendah, yaitu si kecil dari yang kecil
(mikro).

Dari pengalaman studi yang lalu, perbedaan skala ini
perlu diperhatikan, baik untuk kepentingan kebijakan
maupun operasional studi. Uraian tentang pentingnya
peringkat usaha bagi kebijakan akan dibahas pada babbab selanjutnya. Pada bagian ini yang menjadi
perhatian adalah

implikasi metodologi terhadap

kenyataan tersebut. Secara metodologis, kenyataan
tersebut menuntut penelitian untuk (a) mengarahkan
perhatiannya tidak hanya kepada usaha kecil yang
tergolong besar, tapi juga yang tergolong kecil, (b)
mengembangkan suatu metode untuk mendeteksi

adanya perbedaan-perbedaan peringkat di dalam jenis
usaha yang menjadi sasaran studinya, dan (c)
memasukan perbedaan-perbedaan di antara peringkat
di dalam analisis datanya.

Untuk menentukan cara mendeteksi perbedaan skala
di antara pengusaha di dalam suatu jenis usaha
tertentu

kita

dapat

merancang

suatu

kriteria

berdasarkan ukuran yang biasa dipakai. Namun
demikian,

perbedaan

karakteristik

usaha

dan

perbedaan antara wilayah akan menyebabkan kriteria
yang dibuat peneliti menjadi suatu yang problematik
karena tidak selalu sesuai dengan keadaan di lapangan.
Oleh karena itu, cara yang terbaik dilakukan adalah
dengan menggunakan kriteria-kriteria lokal menurut
perspektif para pelaku usaha yang terlibat di dalam
jenis usaha yang bersangkutan. Walaupun, cara seperti
itu akan menghasilkan tolok ukur yang mungkin
berbeda-beda, tolok ukur itu akan sangat sesuai
dengan keadaan setempat dan jenis usaha yang
bersangkutan. Tolok ukur tersebut juga sangat akurat
karena

umumnya

para

pelaku

usaha

yang

bersangkutan sangat tahu dan paham kriteria-kriteria
apa yang dapat digunakan untuk mengukur peringkat
itu di dalam dunia usahanya. Karena definisi yang
digunakan adalah definisi lokal, maka kriteria yang
digunakan juga beragam. Kriteria yang digunakan pada
umumnya adalah jenis dan kualitas asset, penggunaan
jenis teknologi, modal, jenis produk yang dihasilkan
dan jumlah tenaga kerja. Problema yang muncul

dengan

sistem

ini

adalah

kesulitan

dalam

memperbandingkan antar usaha per peringkat usaha.

Pertanyaan di dalam studi monitoring selalu berusaha
memperbandingkan apa yang terjadi pada satu titik
monitoring dengan titik monitoring yang berikutnya
(atau kondisi sebelumnya melalui metode recollection).
Perbandingan ini dilakukan dalam rangka melihat
perubahan-perubahan (penurunan atau peningkatan)
yang terjadi di dalam suatu kurun waktu tertentu.
Dalam konteks, ini pemahaman tentang musim dan
pengaruhnya terhadap keadaan-keadaan usaha kecil
menjadi penting karena pengabaian musim di dalam
analisis hasil penelitian akan mengakibatkan kekeliruan
besar. Untuk memantau biaya produksi suatu usaha
pertanian tertentu, misalnya, perbedaan antara musim
panen dan musim pemeliharaan akan memberikan
gambaran yang sangat berbeda. Ini disebabkan karena
pada saat panen lebih banyak biaya dikeluarkan untuk
tenaga kerja upahan ketimbang pada masa-masa
perawatan. Pengabaian konteks kegiatan tersebut akan
memberikan gambaran biaya yang berbeda yang
memungkinkan kita mengambil kesimpulan keliru
bahwa pada masa krisis petani mengalami kenaikan
biaya produksi yang besar.

Oleh karena itu, pengumpulan informasi mengenai
perubahan-perubahan yang terjadi pada berbagai
aspek produksi usaha, juga harus memasukkan faktor
waktu atau musim kegiatan dari jenis usaha yang

Pertanyaan di dalam studi
monitoring selalu berusaha
memperbandingkan apa yang
terjadi pada satu titik monitoring
dengan titik monitoring yang
berikutnya.

bersangkutan. Gambaran tentang kalender musim
kegiatan dapat diperoleh dengan cara diskusi kelompok
terbatas (focus group discussion) dengan beberapa
pengusaha pada awal studi monitoring.

Berdasarkan pengalaman monitoring, variasi yang
ditemukan

di

antara

unit-unit

usaha

sebagian

disebabkan oleh hal-hal yang ada di dalam konteks
wilayah kerjanya. Oleh karena itu, perhatian kepada
variabel-variabel spesifik di dalam wilayah penelitian
juga perlu diperhatikan di dalam analisis dampak krisis
yang terjadi. Sebagai contoh, pengusaha kecil yang
berada di wilayah perbatasan negara, seperti di
Sumatera

Utara

dan

Sulawesi

Utara,

umumnya

mendapatkan keuntungan dari krisis yang terjadi,
khususnya meningkatnya nilai dolar AS di mata rupiah.
Hal ini dimungkinkan karena adanya jaringan informal
di antara pedagang dari negara seberang dengan
jaringan pemasaran usaha kecil di wilayah yang
bersangkutan.

1.5 Sistematika Tulisan
Laporan hasil studi monitoring ini dibagi menjadi 4
bagian. Bagian pertama dari laporan ini berisi gambaran
tentang apa yang terjadi pada usaha kecil pada saat
terjadinya krisis. Jenis-jenis usaha apa yang mengalami
kenaikan dan penurunan kinerja usaha. Gambaran
tentang

apa

yang

terjadi

pada

usaha

kecil

memperlihatkan heterogenitas dari daya tahan berbagai
usaha kecil pada masa krisis. Bagian kedua berusaha
untuk menjelaskan pola-pola akibat yang dialami oleh

usaha kecil pada masa krisis. Di bagian ini akan
dijabarkan secara terinci faktor-faktor utama yang
paling berperan mempengaruhi turun-naiknya kinerja
berbagai jenis usaha yang dipantau. Dampak yang
dialami usaha kecil akibat perubahan-perubahan yang
terjadi pada masa krisis akan dibahas pada bagian ketiga
dari laporan ini. Bagian terakhir dari laporan akan
membahas berbagai implikasi hasil temuan studi ini
terhadap kebijakan-kebijakan yang secara langsung
maupun tidak langsung berkaitan dengan dunia usaha
kecil.

BAB II

KARAKTERISTIK USAHA KECIL DAN PERUBAHAN
KINERJANYA DI MASA KRISIS

Apa yang terjadi pada usaha kecil di masa krisis ?
Banyak jawaban yang muncul dari berbagai kalangan.
Kalangan pejabat pemerintah menilai bahwa usaha
kecil merupakan salah satu aktor ekonomi Indonesia

Apa yang sebenarnya terjadi pada
usaha kecil yang berkembang dan
bagaimana nasib dan respons usaha
kecil yang terpuruk karena krisis
menjadi tema utama dari tulisan ini

yang akan mampu bertahan dari badai krisis karena
mereka lebih fleksibel dan tidak tergantung pada
komponen impor. Hal tersebut didukung dengan
pemberitaan media massa tentang kisah sukses
sejumlah usaha kecil yang berkembang di masa krisis.
Di balik kisah sukses itu, ternyata tidak sedikit usaha
kecil yang hancur akibat krisis ekonomi yang melanda
Indonesia saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi pada
usaha kecil yang berkembang dan bagaimana nasib dan
respons usaha kecil yang terpuruk karena krisis
menjadi tema utama dari tulisan ini.

Hasil studi pendahuluan dampak krisis di Jawa Barat
yang dilakukan AKATIGA pada pertengahan Pebruari
1998 memperlihatkan bahwa krisis ternyata membawa
dampak negatif pada usaha kecil. Dampak krisis pada
usaha kecil dapat dilihat dari kematian usaha pada
sekitar 20% unit usaha, sementara 50-70% lainnya
berada dalam posisi tidur, dan hanya kurang dari 10%
unit usaha kecil yang mampu bertahan atau tumbuh.

Krisis memberikan dampak yang
berbeda bagi usaha kecil.

Sementara

itu,

hasil

penelitian

terbaru

studi

monitoring dampak krisis terhadap usaha kecil yang
dilakukan AKATIGA memperlihatkan bahwa krisis
memang memberikan dampak yang berbeda bagi
usaha kecil1.

Penurunan kinerja usaha pada sebagian besar usaha
kecil terus berlangsung di masa krisis. Sekitar 72,1%
usaha kecil yang diteliti mengalami penurunan kinerja
usaha. Dari 72,1% tersebut, 33% terus mengalami
penurunan kinerja dari waktu ke waktu, sementara
38,8% lainnya walaupun mengalami penurunan kinerja
tetapi menunjukkan adanya potensi untuk dapat
meningkatkan kinerja usahanya (disebut turun potensi
naik).

Sebaliknya, pada beberapa jenis usaha kecil, krisis
justru memberikan dampak yang cukup positif. Sekitar
27,8% usaha kecil yang diteliti justru mengalami
kenaikan kinerja usaha. Bahkan untuk jenis usaha
tertentu, seperti usaha pertanian coklat di Sumatera
Utara, keuntungan riil yang diterima malah mengalami
peningkatan.

Temuan AKATIGA lainnya yang menarik berkaitan
dengan dinamika kinerja usaha kecil dalam periode
setahun pada masa krisis ini. Hal itu memperlihatkan
1

....kinerja usaha kecil tidaklah statis
seperti yang sering digambarkan......

Sebagai perbandingan, studi yang dilakukan World Bank (survey kecamatan) juga memperlihatkan bahwa
dampak krisis yang terjadi di setiap lokasi sangat berbeda.

bahwa kinerja usaha kecil tidaklah statis seperti yang
sering digambarkan di dalam media masa. Dinamika
tersebut disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor
intern yang terjadi di dalam dunia usaha kecil itu sendiri
dan faktor-faktor ekstern yang berkaitan dengan
sejumlah perubahan yang terjadi di tingkat makro
(fluktuasi kurs dollar terhadap rupiah).

Monitoring AKATIGA memperlihatkan bahwa pada
awal masa krisis, usaha kecil sangat terhantam oleh
krisis. Sekitar 66,7% mengalami penurunan kinerja.
Perubahan mulai nampak terjadi pada studi monitoring
2 (sekitar Juli 1998-Oktober 1998) di mana beberapa
jenis usaha kecil mulai menunjukkan tanda-tanda
kebangkitan usaha. Pada masa itu usaha kecil mulai
dapat menyesuaikan dengan situasi krisis sehingga
sekitar 27,8% di antaranya mulai menunjukkan tanda
pertumbuhan positif, meskipun secara keseluruhan
masih berada dalam kategori jenis usaha yang
kinerjanya turun. Namun demikian, masih terdapat
jenis

usaha

yang

tidak

atau

kurang

mampu

memanfaatkan dan mengembangkan peluang usaha.
Salah satu contoh adalah pertanian cengkeh yang
sebetulnya diuntungkan krisis karena melambungnya
harga jual cengkeh. Peluang ini ternyata kurang
mampu dioptimalkan petani cengkeh karena selama ini
mereka tidak merawat pohon cengkehnya. Hal ini
mengakibatkan produksi cengkeh pada saat krisis
kurang

maksimal.

Penelantaran

kebun

cengkeh

merupakan hasil ‘trauma’ petani terhadap kebijakan
monopoli BPPC yang menyebabkan harga jual cengkeh
di tingkat petani turun tajam. Dengan kata lain, tata

Dengan kata lain, tata niaga
komoditas seperti cengkeh telah
menyebabkan petani menjadi tidak
pro-aktif/produktif.

niaga komoditas seperti cengkeh telah menyebabkan
petani menjadi tidak pro-aktif/produktif.

2.1. Usaha Kecil yang Dimonitor

Usaha kecil yang dimonitor pada studi ini adalah usaha
kecil yang mempunyai aset kurang dari 200 juta (di luar
asset tanah dan bangunan). Dalam studi monitoring ini
dipilih 18 jenis usaha kecil di 4 Propinsi.

Tabel 2.1
Jenis dan Lokasi Usaha yang dimonitor

Jenis Usaha

Lokasi

Pertanian
Pertanian coklat

Sumatera Utara

Pertanian Paprika

Jawa Barat

Pertanian cengkeh

Sulawesi Utara

Perikanan jaring apung

Jawa Barat

Industri Manufaktur
Industri pengolahan kopi

Sumatera Utara

Industri manufaktur rotan

Jawa Barat

Industri mebel

Sulawesi Utara

Industri sepatu

Jawa Barat

Industri pakaian jadi bordir

Jawa Barat

Indutri gerabah

DI. Yogyakarta

Industri pengolahan gula cetak

Jawa Tengah

Perdagangan
Perdagangan pakaian bekas impor

Sumatera Utara

Perdagangan makanan kaki lima

Jawa Barat

Perdagangan makanan kaki lima

Jawa Tengah

Perdaganganan
lima

makanan

kaki Sulawesi Utara

Jasa
Jasa fotocopy

Jawa Barat

Jasa angkutan becak

DI. Yogyakarta

Jasa angkutan kota

Jawa Tengah

Di luar ke 18 jenis usaha tersebut di atas, dipilih
beberapa jenis usaha lain yang hanya diteliti secara
kualitatif (menggunakan wawancara mendalam). Hal
tersebut dimaksudkan untuk memperkaya wawasan
dan

sebagai

kontrol

untuk

menghindari

bias

kesimpulan akibat jenis usaha terpilih. Jenis usaha itu
adalah perikanan tambak udang di Sumatera utara,
industri pengolahan kulit dan perak di DI.Yogyakarta,
jasa biro perjalanan di Sumatera Utara, dan jasa
pariwisata di Sulawesi Utara.

2.2. Kondisi Usaha Kecil di Masa Krisis

Seperti

telah disinggung pada bagian sebelumnya,

hasil penelitian AKATIGA menunjukkan terdapatnya
heterogenitas dampak krisis yang dirasakan usaha kecil
pada situasi krisis.

Perbedaan kondisi yang terjadi pada usaha kecil
dipengaruhi oleh beberapa faktor, tidak saja faktor
yang langsung berkaitan dengan proses produksinya
(faktor supply dan demand) tetapi juga faktor-faktor
non ekonomi yang berasal dari luar kegiatan usahanya,
seperti lingkungan policy yang melingkupi jaringan

Grafik 2.1
Persentase Jenis Usaha Berdasarkan
Perubahan
Kinerja Usaha Kecil
Juli 1997-Oktober 1998
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33%

Naik
28%

produksi dari hulu ke hilir2.
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Pembahasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan kondisi ini dapat dilihat pada
Turun
bab III.
Potensi
Naik

Berdasarkan

penciptaan

indeks

kinerja

usaha3,

diperoleh gambaran tentang peringkat kinerja usaha
dari berbagai jenis usaha yang diteliti. Tabel berikut
memperlihatkan peringkat tersebut.

Tabel 2.2
Kinerja Usaha kecil Berdasarkan Jenis Usaha Yang Dimonitor

Kinerja Usaha Kecil (Juli 1997-Oktober 1998)
Jenis Usaha

3

Kategori

Pertanian Coklat

Naik

Industri manufaktur Gerabah

Naik

Perdagangan pakaian bekas impor

Naik

Pertanian Paprika

Naik

Industri Mebel

Naik

Industri Bordir

Turun Potensi Naik

Pedagang Kaki Lima Sulawesi Utara

Turun Potensi Naik

Industri Rotan

Turun Potensi Naik

Ind.Kopi

Turun Potensi Naik

Industri Sepatu

Turun Potensi Naik

Pedagang Kaki Lima Yogyakarta

Turun Potensi Naik

Pertanian Cengkeh

Turun Potensi Naik

Pedagang Kaki Lima Jawa Barat

Turun

Jasa Fotocopy

Turun

Perikanan jaring apung

Turun

Jasa angkutan Becak

Turun

Jasa Angkutan

Turun

Untuk keterangan yang lebih rinci tentang pembuatan indeks tersebut, lihat uraian di bagian metodologi pada
bab I.

Industri pengolahan Gula4 cetak

Turun

Dari trend perubahan yang muncul dalam dua kali
monitoring, tampak bahwa perkembangan usaha kecil

Perkembangan usaha kecil ternyata
cukup dinamis.

ternyata cukup dinamis. Artinya, usaha kecil senantiasa
melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi
usaha, sehingga kinerjanya tidak selalu sama pada
setiap waktu pemantauan. Pola perkembangan kinerja
usaha kecil yang terlihat dari dua kali monitoring
tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sejumlah usaha kecil (39%) mengalami
shock pada awal krisis, tetapi kemudian
(pada

saat

menunjukkan

monitoring
upaya

II)

mulai

peningkatan

kinerja. Hal ini menunjukkan walaupun
pada mulanya hampir semua jenis
usaha mengalami shock, itu tidak
berarti mereka kemudian semuanya

waktu

3

penyesuaian
mereka

bulan
yang

mulai

terjadi

memungkinkan
meningkatkan

produktivitasnya. Jenis Usaha yang
mengalami trend seperti ini adalah
industri bordir, pedagang kaki lima di
DI.Yogyakarta, dan pertanian cengkeh.

% Jenis Usaha per Per ubahanKinerja

terpuruk dan mati, karena hanya dalam
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Selain oleh faktor krisis, perkembangan kinerja gula juga dipengaruhi oleh kondisi alam di mana pada
musim kemarau volume nira sebagai input bahan baku utama gula menurun drastis.

2. Sejumlah 28% jenis usaha mengalami peningkatan
kinerja yang besar di awal krisis dan terus
mengalami peningkatan dari waktu ke waktu,
walaupun di monitoring II, peningkatannya tidak
setinggi di monitoring I. Jenis-jenis usaha tersebut
adalah pertanian paprika, coklat, industri mebel,
industri gerabah, dan perdagangan pakaian bekas
impor. Pertanian coklat merupakan jenis usaha yang
tergolong pesat perkembangannya. Perkembangan
kinerja petani coklat terjadi baik pada monitoring I
maupun monitoring II. Sementara itu, pertanian
paprika

cenderung

lebih

diuntungkan

ketika

monitoring I dibandingkan monitoring ke II.

Terdapat tiga pola perubahan
perkembangan usaha kecil di masa
krisis :
1. Usaha kecil yang naik di masa
krisis
2. Usaha kecil yang pada awal
krisis mengalami penurunan,
tetapi kemudian bangkit
kembali (turun potensi naik)
3. Usaha kecil yang terus
mengalami penurunan dari
waktu ke waktu

3. Sisanya (33%), adalah jenis usaha kecil yang terus
mengalami penurunan kinerja usaha sehingga
kinerja usahanya dari waktu ke waktu terus
memburuk. Sebagian besar jenis usaha yang berada
pada kondisi ini adalah jenis usaha yang sangat
tergantung pada komponen impor, orientasi
pasarnya lokal dan produknya bukan merupakan
barang primer. Jenis usaha yang termasuk dalam
kategori ini adalah jenis usaha Perdagangan kaki
lima di Jawa Barat, Jasa Fotocopy, Perikanan jaring
apung, jasa angkutan dan industri pengolahan gula
cetak.

Tabel 2.3
Perbandingan Perubahan Kinerja Usaha
Pada Monitoring I dan Monitoring II Berdasarkan Jenis Usaha

Perubahan Kinerja Usaha Kecil Monitoring

Perubahan Kinerja Usaha Kecil Monitoring

I
(Juli 1997- Akhir Juli 1998)
Jenis usaha

II
(Akhir Juli 1998-Oktober 1998)
Kategori

Jenis Usaha

Kategori

Coklat

1

Sepatu

1

Paprika

1

Coklat

1

Perdagangan pakaian bekas impor

2

Rotan

1

Gerabah

2

Gerabah

1

Mebel

2

Perdagangan pakaian bekas impor

1

Cengkeh

2

Mebel

1

Kopi

3

Bordir

2

Rotan

3

Paprika

2

Sepatu

3

Ind.Kopi

2

Bordir

3

PKL Sulut

2

PKL Sulut

3

Cengkeh

2

Ind.Gula

3

PKL Yogya

2

PKL Yogya

3

PKL Jabar

3

PKL Jabar

3

Fotocopy

3

Perikanan

4

Becak

3

Becak

4

Perikanan

4

Angkutan

4

Angkutan

4

Fotocopy

4

Gula

4

Keterangan : 1= naik banyak, 2= naik sedikit, 3= turun sedikit, 4= turun banyak

Pada jenis-jenis usaha lain yang diteliti secara kualitatif
menunjukkan pola perkembangan sebagai berikut :
Tambak udang di Sumatera utara menunjukkan pola
perkembangan yang relatif sama dengan pertanian
coklat. Jenis usahanya ini terus mengalami kenaikan,
walaupun

perkembangannya

tidak

setinggi

perkembangan yang dicapai di awal krisis. Berlainan
halnya dengan jasa pariwisata biro perjalanan di

Kasus :

Sumatera utara dan pondok wisata di Sulawesi Utara

Di satu desa pengrajin kulit di Di.
Yogyakarta, hanya tinggal 4-5
Kepala Keluarga (KK) yang masih
bertahan, sementara ratusan KK
lainnya yang tadinya
menggantungkan hidup pada
industri kulit, saat ini beralih usaha
ke sektor informal, menjadi

yang justru menunjukkan pola penurunan. Fluktuasi

jasa pariwisata ini sangat dinamis dipengaruhi kondisi
politik dan keamanan dalam negeri.
Sementara itu industri kecil pengolahan kulit di
DI.Yogyakarta juga terus mengalami penurunan dari
waktu ke waktu. Selain karena faktor kelangkaan dan
kenaikan harga bahan baku, juga karena pasar ekspor
lebih didominasi oleh usaha kecil pengolahan kulit
skala besar.
Industri perak di DI.Yogyakarta dapat digolongkan
dalam kategori turun potensi naik. Pada awal krisis
industri kecil perak sempat mengalami shock cukup
berat dan tidak mampu berpoduksi dalam jangka
waktu cukup lama (3 bulan) dikarenakan masalah
kenaikan harga dan kelangkaan bahan baku (perak).
Tetapi

kemudian

di

awal

September

mulai

menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dikarenakan
penurunan harga dan tersedianya kembali bahan baku.

Tabel 2.4
Persentase Perubahan Kinerja Usaha berdasarkan Sektor
Pada Monitoring I dan Monitoring II dan Sektor Usaha

Sektor

Waktu

Perubahan Kinerja Usaha (%)

Monitoring

Pertanian
Industri
Perdaganga
n
Jasa

Naik
banyak

Naik
sediki
t

Turun
sedikit

Turun
banyak

Total

Monitoring I (MI)

50

25

0

25

100

Monitoring II (MII)

25

50

0

25

100

Monitoring I (MI)

0

28,6

71,4

0

100

Monitoring II (MII)

57,1

28,6

0

14,3

100

Monitoring I (MI)

0

25

75

0

100

Monitoring II (MII)

25

50

25

0

100

Monitoring I (MI)

0

0

0

100

100

Monitoring II (MII)

0

0

66,7

33,3

100

Cat: MI : Juli 1997-Juli 1998

MII : Juli 1998 Oktober 1998

Apabila kita melihat dari sisi sektor (Tabel 2.4), maka
temuan studi ini memperlihatkan bahwa :
•

Mayoritas 75% jenis usaha di sektor pertanian
merupakan sektor yang terus berkembang. Pada
monitoring I, 50% mengalami perubahan besar
(kategori naik banyak) yaitu pertanian coklat dan
paprika, sementara 25% tergolong dalam kategori
perubahan naik sedikit. Pada monitoring II,
terdapat perubahan perkembangan, dimana 50%
jenis usaha mengalami perkambangan usaha yang
tidak sepesat pada monitoring I (50% berada pada
kategori naik sedikit). Hal ini lebih disebabkan
karena kondisi makro dimana pada bulan Oktober
1998 terjadi penguatan nilai rupiah (sekitar
Rp.7.000-Rp.8.000

dari

Rp.11.000-Rp.12.000),

sehingga keuntungan dari sektor pertanian yang
mayoritas berorientasi ekspor berkurang.

•

Berlainan halnya dengan perkembangan di sektor
industri, sekitar 85,7% jenis usaha yang diteliti
justru mengalami kenaikan kinerja di monitoring ke
II ; 57,1% berada dalam kategori perubahan kinerja
naik banyak dan 28,6% dalam kategori perubahan
kinerja naik sedikit. Artinya pada periode Juli 1998Oktober 1998 jenis-jenis usaha tersebut memiliki
perkembangan recovery yang tinggi, walaupun total
perkembangan kinerja usaha dari masa sebelum
krisis sampai monitoring ke II (Oktober 1998) masih
berada pada kategori turun. Perbaikan kondisi di
monitoring ke-II ini lebih disebabkan karena terjadi
penurunan harga bahan baku (menguatnya rupiah)
dan peningkatan kembali volume permintaan,
disamping

beberapa

strategi

yang

dilakukan

pengusaha kecil untuk melakukan diversifikasi
produk dan subtitusi bahan baku yang tampaknya
cukup berhasil mengatasi hempasan krisis.
•

Seperti halnya sektor industri, sektor perdagangan
juga

tergolong

dalam

sektor

yang

terkena

hempasan krisis pada awal-awal krisis, tetapi
kemudian mengalami upaya peningkatan kinerja
yang cukup baik pada periode setahun setelah
krisis. Hal ini disebabkan karena adanya bias lokasi
jenis usaha yang diteliti, dimana 50% dari jenis
usaha di sektor perdagangan berlokasi di daerah
Sumatera

dan

Sulawesi

yang

tingkat

pendapatannya relatif tidak terkena krisis, sehingga
daya beli domestik di daerah tersebut tidak
mengalami penurunan yang berarti. Selain itu,
komoditas sektor perdagangan kaki lima yang
tergolong barang inferior, memberikan keuntungan

tersendiri

di

masa

krisis.

•

Fenomena di atas sangat berbeda dengan kondisi
yang terjadi di sektor jasa, dimana hampir 100%
jenis usaha yang diteliti di sektor jasa terus
mengalami penurunan kinerja usaha dari waktu ke
waktu, walaupun pada monitoring II, sekitar 66,7%
mengalami

penurunan

tidak

sedrastis

pada

monitoring I. Hal ini lebih disebabkan karena
seluruh komponen input adalah bahan baku impor,
dan berorientasi pada pasar lokal. Sektor jasa
pariwisata sendiri (biro perjalanan dan pondok
wisata),

berdasarkan

pengamatan,

tidak

diuntungkan di masa krisis ini karena kondisi
ketidakstabilan keamanan di Indonesia saat ini yang
banyak diekspos oleh berbagai media massa
internasional.

BAB III

ANALISIS DAMPAK KRISIS TERHADAP
USAHA KECIL

Pada bagian sebelumnya (bab II) telah dibahas
mengenai heterogenitas dampak krisis yang diterima
oleh usaha kecil, di mana mayoritas usaha kecil
mengalami penurunan kinerja sementara sebagian
kecil lainnya justru merasa diuntungkan dengan adanya
krisis. Pada bab III ini akan dibahas mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi kinerja usaha kecil.

Temuan

monitoring

memperlihatkan

bahwa

perubahan kinerja usaha kecil dipengaruhi oleh
beberapa faktor yaitu :
1. Faktor

ekonomi

yang

berpengaruh

terhadap

aktivitas produksi usaha kecil. Faktor tersebut terdiri
atas faktor penawaran (supply side) dan faktor
permintaan (demand side).
2. Faktor

non-ekonomi

yang

mempengaruhi

perubahan kinerja usaha, seperti lokasi/wilayah,
jenis produk, respons, dan kebijakan.

3.1.
2.1 Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dalam bagian ini akan dilihat dari dua
sisi, yaitu sisi penawaran (supply side) dan sisi
permintaan (demand side).

3.1.1 Sisi Penawaran (Supply side)

Perubahan Harga Bahan Baku

Hasil penelitian AKATIGA memperlihatkan bahwa dari
sisi

penawaran

kenaikan

harga

bahan

baku

berpengaruh terhadap perubahan kinerja usaha.

Kenaikan harga bahan baku
berpengaruh terhadap perubahan
kinerja usaha kecil di masa krisis.

Semua jenis usaha kecil yang dimonitor mengalami
kenaikan harga dan biaya bahan baku

pada masa

krisis. Usaha kecil yang mengalami penurunan kinerja,
menghadapi kenaikan harga bahan baku lebih dari
100%, bahkan 60% jenis usaha yang mengalami
kenaikan di atas 200% berada pada kategori penurunan
kinerja usaha. Sedangkan usaha kecil yang mengalami
kenaikan kinerja, walaupun juga mengalami kenaikan
harga bahan baku, kenaikannya tidak sedrastis jenis
usaha yang berada pada kategori turun.

Sementara kenaikan harga bahan baku
yang terjadi di masing-masing jenis

Grafik 3.1
Persentase Jenis Usaha berdasarkan

usaha adalah sebagai berikut (Tabel 3.1)
enaikan harga bahan baku (%)

:
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Tabel 3.1
Persentase Kenaikan Harga Bahan Baku Berdasarkan
Jenis Usaha dan Kinerja Usaha

Perubahan Kategori
Kinerja Usaha
Naik

Turun Potensi Naik

Jenis Usaha

Kenaikan Harga
Bahan Baku (%)

Pert. Coklat

18.66

Ind. Gerabah

94.13

Perd. Pakaian Bekas Impor

144.68

Pert. Paprika

186.15

Ind. Mebel

169.11

Ind. Bordir

182.73

PKL Sulut

208.2

Ind. Rotan

210.66

PKL DI.Yogyakarta

136.18

Ind. Sepatu

199.6

Ind. Pengolahan Kopi

64.33

tidak relevan1

Pert. Cengkeh
Turun

PKL Jabar

153.92

Jasa Fotocopy

221.9

Perikanan Jaring Apung

89.67

Jasa Angkutan Becak

108.09

Jasa Angkutan Kota

366.9

Ind. Gula Cetak

101.05

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat keragaman
kenaikan harga bahan baku ini disebabkan karena :
1. Bahan baku tersebut merupakan barang impor atau
setidaknya

mengandung

komponen

impor.

Depresiasi Rupiah menjadi penyebab utama dari
lonjakan harga bahan baku yang terjadi. Penurunan
kinerja yang dialami oleh sejumlah pengusaha kecil
umumnya disebabkan karena mereka menggunakan
atau sangat mengandalkan bahan baku yang
termasuk dalam kategori ini.
2. Bahan baku tersebut merupakan barang exportable.
Hal ini mengakibatkan terjadinya kelangkaan bahan
baku di dalam negeri, karena sebagian produser
bahan-bahan lebih memprioritaskan mengekspor
bahan

baku

yang

ada

untuk

mendapatkan

keuntungan yang lebih besar dibandingkan harus
menjual bahan baku di dalam negeri. Dalam hal ini,
deregulasi kebijakan ekspor bahan mentah yang
dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya untuk kayu,
rotan dan kulit mentah memberikan peluang sangat
besar terhadap volume bahan yang diekspor. Hal ini
menjadi salah satu faktor yang menyebabkan jenis
1

Hal ini disebabkan karena mayoritas petani cengkeh di Sulawesi Utara telah menelantarkan cengkehnya,
sehingga kenaikan harga bahan baku tidak diketahui lagi.

usaha yang sebetulnya memiliki potensi untuk naik
di masa krisis, tidak mampu memanfaatkan peluang
karena kelangkaan bahan baku dan mereka pun
tidak memiliki kemampuan untuk berkompetisi
dalam harga.
3. Bahan baku lokal tetap mengalami kenaikan. Hal ini
disebabkan karena meningkatnya biaya produksi
yang boleh jadi disebabkan oleh kenaikan biaya
tenaga kerja, kenaikan barang-barang kebutuhan
(efek

psikologis

pasar)

dan

kenaikan

biaya

transportasi. Umumnya jenis usaha yang kinerjanya
naik menggunakan bahan baku lokal, ataupun kalau
menggunakan

bahan

baku

impor,

volume

penggunaannya tidak besar dan tidak intensif.

Sebagai contoh jenis usaha yang berada kategori
perubahan kinerja naik mengalami kenaikan harga
bahan baku yang berkisar antara 18,66% sampai
186,15%. Kenaikan harga bahan baku yang relatif
rendah ini disebabkan karena bahan bakunya sebagian
besar tersedia di dalam negeri dan volume pemakaian
bahan baku impor tidak besar. Di kalangan petani
coklat, misalnya, kenaikan harga bahan baku hanya
sekitar 18,66%. Hal ini disebabkan karena sebagian
besar bahan baku yang mereka gunakan adalah bahan
lokal. Peningkatan biaya bahan baku juga tidak besar
karena volume penggunaannya relatif kecil dan tidak
intensif (pupuk, misalnya, hanya dipakai pada saat
penanaman pertama). Demikian pula halnya dengan
industri gerabah. Kondisi ini berbeda dengan petani
paprika yang mengalami kenaikan bahan baku sekitar

186,15%. Hal itu disebabkan karena sebagian besar
bahan baku nya impor atau mengandung komponen
impor (seperti bibit, poly bag, dan pupuk). Kenaikan
biaya bahan baku juga tinggi di kalangan petani paprika
karena mereka menggunakannya secara intensif setiap
kali memulai penanaman. Sementara itu, pengusaha
mebel mengalami kenaikan harga bahan baku sebesar
169,11%. Kenaikan itu lebih disebabkan oleh karena
kayu bersifat exportable sehingga terjadi kelangkaan
bahan baku kayu dan permintaan terhadap bahan baku
kayu cukup meningkat di masa krisis.

Jenis usaha yang mengalami penurunan kinerja,
menghadapi kenaikan harga bahan baku yang berkisar
antara 89,67% - 366,9%. Kenaikan harga bahan baku
sebesar 89,67% di jenis usaha perikanan jaring apung,
lebih disebabkan karena penggunaan pakan alternatif
yang jelas-jelas harganya lebih murah, walaupun
kualitasnya jauh lebih rendah. Sementara itu, pakan
ikan impor yang biasa digunakan sebelum masa krisis,
mengalami kenaikan harga lebih dari 150%. Kenaikan
tertinggi terjadi pada suku cadang kendaraan yang
dialami pengusaha transportasi umum. Tingginya
kenaikan suku cadang tersebut karena merupakan
barang impor dan pada beberapa suku cadang tertentu
(terutama ban) ditemukan faktor kelangkaan bahan
baku.

Sementara itu, jenis usaha yang tergolong turun tetapi
berpotensi naik, mengalami kenaikan harga bahan

baku sekitar 64,33% sampai 210,66%. Kenaikan itu
lebih tinggi daripada jenis usaha yang tergolong dalam
kategori naik, tetapi lebih rendah dibandingkan jenis
usaha yang tergolong turun kinerjanya. Hal ini
disebabkan

karena

sebagian

bahan

baku

yang

digunakan mengandung komponen impor (hal ini
dialami oleh jenis usaha bordir dan sepatu). Lain halnya
dengan pedagang makanan kaki lima, walaupun
sebagian besar bahan bakunya lokal, tetapi tingkat
inflasi yang tinggi turut mendorong harga barang.
Sedangkan untuk jenis usaha rotan, kenaikan harga
bahan baku yang cukup tinggi (210,66%) terjadi karena
kelangkaan bahan baku yang disebabkan karena bahan
baku rotan mentah lebih banyak diekspor. Kasus
serupa juga terjadi di jenis industri pengolahan kopi.
Dari data kuantitatif, kenaikan harga kopi mentah
hanya sekitar 64,33%. Hal ini disebabkan terjadinya
subtitusi ke bahan baku kopi mentah yang lebih rendah
kualitasnya. Kenaikan harga bahan baku untuk
pertanian cengkeh justru tidak terjadi. Hal ini
disebabkan karena mereka menterlantarkan kebun
cengkehnya, sehingga bahan baku atau input produksi
yang mereka gunakan pada masa krisis sedikit sekali.
Selain dari itu tata niaga komoditas cengkeh yang
disusun Pemerintah melalui BPPC memiliki andil yang
besar terhadap terjadinya distorsi pasar dan harga
yang tinggi.

Kenaikan harga bahan baku cenderung mempunyai
korelasi yang signifikan dengan penurunan kinerja
usaha. Artinya, semakin tinggi kenaikan harga dan

biaya bahan baku, maka semakin rendah peringkat jenis
usaha yang bersangkutan.

Dari uraian di atas tampak bahwa sebenarnya usaha
kecil

tidak

jauh

berbeda

kondisinya

dengan

industri/usaha besar dan menengah, karena usaha kecil

......usaha kecil juga memiliki
tingkat ketergantungan yang tinggi
terhadap barang/komponen
impor....

juga memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi
terhadap

barang/komponen

impor.

Hal

ini

juga

memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi yang
berlangsung di Indonesia selama ini tidak/belum
menguntungkan atau memberi pengaruh positif bagi
kegiatan usaha rakyat berskala kecil (karena tidak
berkembangnya

teknologi

yang

memungkinkan

diciptakannya bahan baku pengganti yang bersifat
lokal). Kondisi itu tidak menguntungkan usaha kecil
karena berbeda dengan usaha skala besar, kemampuan
usaha kecil untuk mengakses bahan baku impor dan
daya tahan mereka untuk menghadapi kenaikan harga
tersebut kemungkinan besar jauh lebih lemah dibanding

Kemampuan usaha kecil untuk
mengakses bahan baku impor dan
daya tahan mereka untuk
menghadapi kenaikan harga
tersebut kemungkinan besar jauh
lebih lemah dibanding dengan usaha
berskala besar.

dengan usaha berskala besar.

Lonjakan harga bahan baku yang fluktuatif pada tingkat
lapangan menyebabkan terjadinya perubahan pada
beberapa sistem/mekanisme pembelian bahan baku.
Beberapa pola perubahan yang terjadi dalam cara
pembelian bahan baku sebagai berikut :
•

Untuk bahan baku impor, sebagian besar penyedia
bahan baku tidak lagi mempercayakan pembelian
lewat cek (sistem giro) atau kredit, tetapi harus
dibeli secara tunai2. Kondisi ini dianggap sangat

2

Berdasarkan hasil studi CESS (1988) bekerjasama dengan The Asia Foundation dan USAID,
memperlihatkan bahwa kondisi serupa terjadi pada kasus perdagangan eceran dengan turunnya proporsi

memberatkan pengusaha kecil. Walaupun demikian
pada saat monitoring ke-2 dilakukan, di mana nilai
Rupiah kembali menguat. Pada jenis usaha tertentu
seperti bordir dan sepatu mulai memberlakukan
kembali mekanisme cek mundur.
•

Pembelian bahan baku yang bersifat exportable
tidak lagi melalui mekanisme pemesanan dalam
jumlah yang banyak. Pada saat krisis terjadi, mulai
terdapat pembatasan jumlah barang yang dapat

Kasus :

dibeli. Bahkan beberapa pengusaha harus langsung

Seorang pengusaha kayu
menuturkan seringkali dia tidak
pernah mendapatkan kayu hanya
karena kalah cepat datang dan
kalah berkompetisi dalam harga.

datang ke tempat produsen, tidak lagi diantarkan
seperti biasanya. Hal ini disebabkan karena
penyedia bahan baku yang bersifat exportable lebih
memiliki kekuatan untuk menentukan harga dan
mekanisme pembelian. Di dalam dunia industri
meubel, misalnya, pengusaha tidak dapat lagi
memesan langsung kayu dalam jumlah banyak
kepada pengusaha kayu, tetapi harus langsung
datang

ke

tempat

pengusaha

kayu

dengan

membawa angkutan sendiri. Kadangkala di tempat
pengusaha kayu mereka harus siap berkompetisi
dengan sesama pengusaha kayu lokal.

Selain itu, berkenaan dengan kenaikan harga bahan
baku impor, pengusaha mulai mengubah strategi
pembelian barang. Tidak lagi membeli dalam jumlah

Selain itu, berkenaan dengan
kenaikan harga bahan baku impor,
pengusaha mulai mengubah
strategi pembelian barang

besar (menyetok barang/bahan baku), tetapi lebih
membeli bahan baku dalam volume kecil, karena faktor
ketidakpastian harga.

barang yang dibeli secara kredit (dari 27% menjadi 9%) dan meningkatnya barang yang dibeli secara tunai
(dari 55% menjadi 83%)

Perubahan dan fluktuasi harga bahan baku yang cukup
tinggi ini juga berpengaruh pada volume pembelian
bahan baku. Perubahan yang terjadi pada volume
pembelian bahan baku berbanding lurus dengan
kinerja usaha. Satu fenomena yang cukup menarik
adalah terdapatnya jenis usaha yang walaupun saat ini
mengalami kenaikan kinerja usaha, tetapi kenyataan di
lapangan

memperlihatkan

terjadinya

penurunan

volume pembelian bahan baku. Hal ini disebabkan
strategi

manajemen

internal

pengusaha

yang

cenderung menghabiskan stock yang ada dan lebih
berhati-hati dalam pembelian bahan baku karena
ketidakpastian harga. Hal tersebut nampak pada
perdagangan pakaian bekas impor yang turun sekitar
33,62%. Sementara jenis usaha yang perubahan
kinerjanya turun dan turun potensi naik seluruhnya
mengalami penurunan volume pembelian bahan baku
karena umumnya mereka menghentikan sementara
produknya atau menekan volume produksinya.

Tabel 3.2
Rata-rata Persentase Perubahan Volume Pembelian Bahan Baku
Berdasarkan Jenis Usaha dan Kinerja Usaha
Juli 1997-Oktober 1998

Perubahan Kinerja

Naik

Turun Potensi Naik

Jenis Usaha

Pert. Coklat

10

Ind. Gerabah

19,62

Perd. Pakaian bekas impor

-33,62

Pert. paprika

55,56

Ind. Mebel

9,7

Ind. Bordir

-42,71

PKL Sulawesi Utara
Ind. Rotan
Ind. Kopi

Turun

Perubahan Volume Pembelian Bahan
Baku (%)

-9.7
-23.52
-10

Ind. sepatu

-30.93

PKL DI. Yogyakarta

-13.65

Pert. Cengkeh

Tidak ada data

PKL Jawa Barat

-20.46

Jasa Fotocopy

-22.96

Perikanan Jaring apung

-9.24

Angkutan Becak

Tidak relevan

Angkutan Kota

Tidak relevan

Ind. Pengolahan Gula

Tidak relevan

Perubahan jumlah tenaga kerja
Dampak krisis ekonomi secara umum menyebabkan
rata-rata pengusaha kecil mengurangi penggunaan
tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimaksud disini adalah
jumlah tenaga kerja yang dibayar maupun tenaga kerja

Dampak krisis ekonomi secara
umum menyebabkan rata-rata
pengusaha kecil mengurangi
penggunaan tenaga kerja.

keluarga yang tidak dibayar atau dibayar lebih rendah
dari standar setempat.

Perubahan yang terjadi bisa berarti pengurangan atau
penambahan jumlah tenaga kerja. Dari hasil survei
yang dilakukan AKATIGA memperlihatkan bahwa tidak
terjadi korelasi yang positif antara perubahan jumlah
tenaga kerja dengan kinerja usaha.

Tabel 3.3
Persentase Perubahan Jumlah Tenaga Kerja
Berdasarkan Jenis Usaha dan Perubahan Kinerja Usaha

Perubahan Kategori
Kinerja Usaha
Naik

Jenis Usaha

Tenaga Kerja (%)
Pert. Coklat

Tidak Ada Data

Ind. Gerabah

14,9

Perd. Pakaian Bekas Import
Pert. Paprika

Turun Potensi Naik

Perubahan Jumlah

0
2,5

Ind. Mebel

-10,7

RATA-RATA

1,3

Ind. Bordir

-10,3

PKL Sulut

0

Ind. Rotan

-37,4

PKL DI.Yogyakarta

-2,9

Ind. Sepatu

-37,1

Ind. Pengolahan Kopi

14,69

Pert. Cengkeh

-35,1

Turun

RATA-RATA

-15,4

PKL Jabar

11,6

Jasa Fotocopy

-2,9

Perikanan Jaring Apung

-51,6

Jasa Angkutan Becak

0

Jasa Angkutan Kota

0

Ind. Gula Cetak

46,7

RATA-RATA

0,7

Cat : PKL = Perdagangan kaki lima

Dari tabel nampak bahwa penambahan jumlah tenaga
kerja tidak hanya terjadi pada jenis-jenis usaha yang
mengalami kenaikan tetapi juga terjadi pada jenis-jenis
usaha yang mengalami penurunan usaha, meskipun
jumlahnya tidak besar. Jenis usaha yang justru
mengalami penurunan jumlah tenaga kerja di saat
kinerja usahanya naik pada situasi krisis adalah industri
pembuatan mebel. Penurunan jumlah tenaga kerja
yang terjadi pada industri ini mencapai 10,7%. Hal ini
disebabkan karena tenaga-tenaga kerja terampil yang
ada terserap atau beralih ke industri rumah panggung
yang sedang mengalami lonjakan permintaan sebagai
subsitusi rumah tembok yang harganya melonjak
tinggi, dan sebagian kecil tenaga kerja lainnya beralih
menjadi subkontraktor di rumah atau bengkel pribadi.
Keputusan pengurangan jumlah tenaga kerja pada jenis
usaha yang kinerjanya turun disebabkan karena :
Pertama, komposisi biaya operasional terbesar berasal
dari komponen upah. Kedua, nilai upah tenaga kerja
umumnya mengalami peningkatan nilainya nominal,

Penekanan pengurangan tenaga
kerja umumnya terjadi pada tenaga
kerja tetap dan kecenderungan
menggantikannya dengan tenaga
kerja keluarga yang tidak dibayar
untuk dapat menekan biaya
produksi.

hal tersebut juga didorong oleh kebijakan pemerintah
untuk tetap menaikkan UMR sebesar 15% meskipun
masa krisis. Ketiga, penekanan pengurangan tenaga
kerja umumnya terjadi pada tenaga kerja tetap dan
kecenderungan menggantikannya dengan tenaga kerja
keluarga untuk dapat menekan biaya produksi.

Penambahan jumlah tenaga kerja juga tidak hanya
terjadi pada jenis-jenis usaha yang mengalami kenaikan
kinerja, tetapi juga terjadi pada jenis-jenis usaha yang
kinerjanya turun. Jenis usaha yang turun dan potensial
naik yang mengalami kenaikan atau penambahan
tenaga kerja yaitu industri pengolahan kopi (14,69%),
PKL makanan (11,6%), dan industri pengolahan gula
(46,7%). Pada industri pengolahan kopi hal tersebut
terjadi karena masuknya tenaga-tenaga kerja keluarga
sebagai pengganti dari tenaga kerja-tenaga kerja yang
justru ‘lari’ untuk beralih profesi sebagai tenaga kerja
tani karena terjadinya peningkatan upah di tenaga
kerja tani sebagai dampak dari adanya‘booming’ kopi.
Penggunaan jumlah tenaga kerja dari sisi kuantitas
memang bertambah, namun dari total biaya produksi
cenderung turun karena umumnya mereka tidak
dibayar.

Hal yang sama terjadi di PKL makanan

maupun industri gula dimana penambahan jumlah
tenaga kerja yang terjadi pada industri tersebut lebih
sebagai upaya untuk menyerap tenaga kerja keluarga
yang menganggur. Tenaga kerja keluarga yang
dipekerjakan

umumnya

tidak

dibayar

tetapi

memperoleh fasilitas tempat tinggal dan makan. Hal ini
diperkuat dengan data kuantitatif yang menunjukkan

bahwa pada PKL makanan justru terjadi penurunan
upah tenaga kerja terbesar 13,41% (Tabel 3.4).

Tabel 3.4
Persentase Perubahan Upah Tenaga Kerja
Berdasarkan Jenis Usaha dan Perubahan Kinerja Usaha

Perubahan Kinerja
Usaha
Naik

Jenis Usaha

Perubahan Upah
Tenaga kerja (%)

Pert. Coklat

tidak ada data

Ind. Gerabah

16,27

Perd. Pakaian Bekas Import
Pert. Paprika

tidak ada data
24,35

Turun Potensi Naik

Ind. Mebel

20,41

Ind. Bordir

0

PKL Sulut

tidak ada data

Ind. Rotan

14,49

PKL DI.Yogyakarta

Turun

Ind. Sepatu

19,14

Ind. Pengolahan Kopi

53,4

PKL Jabar

-13,41

Jasa Fotocopy

11,79

Perikanan Jaring Apung

-5,68

Jasa Angkutan Becak

tidak relevan

Jasa Angkutan Kota

tidak relevan

Ind. Gula Cetak

tidak ada data

Dari tabel di atas juga dapat memperlihatkan bahwa
secara umum terjadi penambahan upah tenaga kerja,
walaupun kinerja usaha sedang mengalami penurunan.
Hal ini terutama disebabkan karena faktor psikologis
pasar,

dimana

harga

1,6

barang-barang

kebutuhan

melonjak tinggi sehingga tenaga kerja umumnya
mendesak pengusaha untuk menaikkan upah agar
dapat mengimbangi lonjakan harga bahan kebutuhan
pokok yang terjadi.
Dari tabel di atas sekaligus juga memperlihatkan bahwa
pada beberapa jenis usaha memang terjadi adanya
hubungan antara perubahan upah tenaga kerja dengan
kinerja usaha. Pada jenis-jenis usaha kecil yang
kinerjanya naik umumnya terjadi peningkatan upah
tenaga kerja antara 16,2% - 20,41%, sementara pada
kinerja usaha kecil yang turun mengalami penurunan

upah rata-rata sebesar 28,6%. Peningkatan upah pada
umumnya memang disebabkan karena dinaikannya
upah per hari atau per satuan unit produk, tetapi
penurunan upah terjadi karena berkurangnya jumlah
pesanan atau unit produk yang bisa diselesaikan per
satuan waktu lebih sedikit dibandingkan sebelum krisis.

Fenomena penambahan jumlah jam kerja untuk
menghasilkan pendapatan yang sama pada situasi krisis
cenderung meningkat, khususnya pada tenaga-tenaga
kerja perempuan di industri gula. Mereka umumnya

....menjadi fenomena yang menarik
bahwa dampak krisis pada jenis
usaha tertentu memberikan beban
tambahan kepada tenaga kerja
perempuan.

harus membeli nira dan menambah 2-4 jam per hari
untuk

dapat

memenuhi

kebutuhan

sehari-hari.

Meskipun sifatnya masih kasuistis tetapi menjadi
fenomena yang menarik bahwa dampak krisis pada
jenis usaha tertentu memberikan beban tambahan
kepada tenaga kerja perempuan dengan curahan jam
kerja yang lebih panjang.

3.1.2 Sisi Permintaan (Demand Side)

Pengaruh Orientasi Pasar terhadap Perubahan Kinerja
Usaha
Penelitian

AKATIGA

memperlihatkan

terdapatnya

korelasi positif antara orientasi pasar akhir dengan
kinerja usaha. Pada masa krisis, di mana nilai Rupiah
menurun dan Dollar menguat, jenis usaha yang
orientasi pasar akhirnya ekspor atau kombinasi (ekspor
dan lokal) mendapatkan kekuatan pengimbang dari sisi

...terdapatnya korelasi positif antara
orientasi pasar akhir dengan kinerja
usaha.

permintaan. Sebaliknya jenis usaha yang berorientasi
pasar lokal (situasi krisis menyebabkan perubahan daya
beli masyarakat) relatif mengalami penurunan kinerja
usaha.

Pada masa krisis ini, jenis usaha yang berorientasi
ekspor jelas mengalami dampak positif. Segmen pasar
yang dituju relatif tidak terkena krisis, malahan
depresiasi

Rupiah3

justru

telah

menyebabkan

... perlu disadari adalah komoditaskomoditas yang berorientasi ekspor
dan berada dalam kondisi ‘boom’
yang sebetulnya mengalami
perkembangan semu.

peningkatan permintaan dan kenaikan harga jual.
Pengusaha kecil yang berorientasi pasar ekspor relatif
memiliki posisi yang lebih aman dalam menentukan
harga jual. Walaupun demikian satu hal yang kemudian
perlu disadari bahwa komoditas-komoditas yang
berorientasi ekspor dan berada dalam kondisi ‘boom’
saat ini sebenarnya mengalami perkembangan semu.
Hal ini disebabkan karena harganya dalam Dollar
menurun ketika terjadi depresiasi rupiah, sehingga
daya saingnya nampaknya meningkat pesat. Dalam
terminologi ekonomi, hal ini tidak lazim disebut sebagai
peningkatan permintaan, karena ketika rupiah kembali
menguat maka permintaan akan cenderung kembali
menguat
sebenarnya

ke

posisi

semula.

mendorong

Depresiasi

supply

produk,

Rupiah
bukan

permintaan akan produk.

Situasi yang berbeda terjadi pada jenis usaha kecil yang
berorientasi pasar lokal. Krisis ekonomi nyata-nyata
telah menurunkan tingkat pendapatan masyarakat
3

Ppada monitoring I atau akhir Juli 1998, 1 US $ setara dengan Rp.11-12.000, sementara pada monitoring II
atau akhir Oktober 1998 nilai Rupiah mulai menguat menjadi Rp. 8.000-9.000 per dolarnya

sehingga

daya

beli

masyarakat

pun

cenderung

melemah.
Perubahan ini menyebabkan terjadinya
perubahan
Konsekuensi

pola
logis

Grafik 3.2

pengeluaran.
dari

Persentase Jenis Usaha Berdasarkan

penurunan

tingkat pendapatan adalah penekanan
untuk

kebutuhan/barang

yang bersifat sekunder dan tersier.
Implikasinya, jenis-jenis usaha yang
memproduksi barang dan jasa yang
bersifat

sekunder

dan

tersier

juga

15,4
0
kombinasi

penurunan

menemukan

bahwa

0
0
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Persentase Jenis Usaha

pendapatan real dan perubahan pola
konsumsi juga dapat menguntungkan
jenis-jenis usaha tertentu lainnya yang memproduksi

Bahwa penurunan daya beli dan
barang dan jasa substitusi komoditi yang pada masa perubahan pola konsumsi juga dapat
menguntungkan jenis-jenis usaha
krisis menjadi mahal harganya. Jadi, walaupun
tertentu yang memproduksi barang
mengalami penurunan pembeli naturalnya, mereka tidak
dan jasa substitusi komoditi yang
pada masa krisis menjadi mahal
kehilangan pembeli. Hal ini disebabkan karena mereka
harganya.

yang tadinya membeli produk dengan kualitas tinggi,
pada masa krisis terpaksa mencari substitusi yang lebih
murah.

Hal

ini

terjadi

pada

jenis-jenis

usaha

perdagangan makanan kaki lima dan perdagangan
pakaian bekas impor.

Sementara itu kondisi serupa juga terjadi di jenis usaha
yang hanya diteliti secara kualitatif sebagai berikut :
•

Jenis usaha tambak udang di Sumatra utara yang
sedang boom saat ini berorientasi akhir pasar
ekspor. Di masa krisis, harga udang meningkat
pesat. Kondisi serupa juga dialami pengusaha-

pengusaha tambak udang di berbagai wilayah,
bahkan nelayan penghasil udang pun di masa krisis
memperoleh keuntungan besar saat ini.
•

Industri perak di DI. Yogyakarta yang berorientasi
pasar ekspor dan lokal, walaupun kinerjanya
mengalami penurunan di awal krisis, tetapi saat
monitoring ke-2 mulai terlihat kenaikan kinerja
usaha.

Pada

industri

ini

tidak

terdapat

permasalahan berarti dengan orientasi pasar,
tetapi masalah kelangkaan dan kenaikan harga
bahan baku menghambat peluang pasar yang
sebetulnya cukup terbuka di masa krisis ini.
•

Sedangkan jenis usaha kecil kulit terus mengalami
penurunan kinerja yang disebabkan tidak hanya
karena faktor kelangkaan bahan baku, tetapi juga
karena kondisi trend mode di mana produk kulit
mulai tidak diminati oleh konsumen. Di satu sisi
industri kecil kulit lebih berorientasi pasar lokal.
Sementara pasar ekspor lebih dinikmati oleh
industri kulit skala besar.

•

Peluang krisis yang seharusnya menguntungkan
bagi jasa pariwisata untuk menjaring wisatawan
mancanegara
pariwisata

ternyata
yang

tidak

dimonitor

terjadi
di

di

jasa

Menado.

Ketidakpastian kondisi dalam negeri menyebabkan
tingkat hunian menurun drastis sampai 70% pasca
Mei. Tingkat hunian kamar hotel berbintang di
Sulawesi Utara saat ini hanya sekitar 43,1%,
sementara non bintang hanya sekitar 28,6% (Warta
Ekonomi, 8 Februari 1999)4.

4

Pada skala nasional, tingkat hunian kamar hotel bintang adalah 43,1%, dan non bintang sekitar 32,16%.

Penurunan keuntungan real

Dampak krisis ekonomi yang paling nampak adalah
penurunan keuntungan real usaha kecil. Dari 18 jenis

Keuntungan real menurun untuk
mayoritas jenis usaha di berbagai
kategori

usaha yang diambil sebagai sampel memperlihatkan
bahwa

17

jenis

usaha

mengalami

penurunan

keuntungan dan hanya pertanian coklat saja yang
mampu bertahan bahkan mengalami peningkatan
usaha pada masa krisis saat ini. Keuntungan real yang
mampu diperoleh pertanian coklat bahkan mencapai
133,38%.

Penurunan keuntungan real yang
dialami

usaha

kecil

Grafik 3.3

cukup

Persentase Jenis Usaha Berdasarkan

bervariasi. Penurunan keuntungan
yang terjadi pada usaha kecil yang

Perubahan Keuntungan Real dan Keuntungan Nominal dan
Perubahan Kinerja Usaha

‘naik’ berkisar antara 28,21% 70,26%, penurunan keuntungan

-37,3
Turun

-130,8

yang terjadi pada jenis-jenis usaha
yang potensi naik berkisar antara

-105,3

67,79%

-

penurunan

129,75%

sementara

keuntungan

yang

-16,6
Potensi
Naik

75,7

Naik
-12,8

terjadi pada jenis-jenis usaha yang
‘turun’ berkisar antara 98,73% 257,92%. Ini menunjukkan bahwa
hampir semua usaha kecil terkena
dampak

-200

-100

0

Persentase Rata-rata Perubahan

100

Perubahan
keuntungan
nominal
Perubahan
keuntungan real

negatif krisis meskipun intensitas dampak yang terjadi
di masing-masing usaha berbeda dan hanya sedikit saja
dari usaha kecil yang memiliki kekuatan untuk bisa
bertahan dan hidup dalam situasi badai krisis saat ini.
Bisa jadi jenis-jenis usaha kecil yang mampu bertahan
dalam situasi krisis memang merupakan jenis usaha
yang tangguh dan potensial untuk dikembangkan
sebagai jenis-jenis usaha andalan dalam jangka
panjang.

Dari grafik di atas nampak bahwa jika dilihat dari
keuntungan nominal maka jenis-jenis usaha yang
kinerjanya naik mengalami peningkatan keuntungan,
padahal jika keuntungan yang diperoleh dihitung
dengan tingkat inflasi yang terjadi (sekitar 86 %5) maka
hampir semua jenis usaha (baik yang kinerjanya naik,
turun, dan turun potensi naik) mengalami penurunan
kinerja usaha kecuali pertanian cokalt. Secara terinci
perbandingan keuntungan real dan nominal per jenis
usaha tertuang dalam tabel berikut :
Tabel 3.5
Rata-Rata Persentase Perubahan Keuntungan Real dan Nominal
Berdasarkan Perubahan Kinerja Usaha dan Jenis Usaha
Perubahan Kinerja
Usaha

Naik

5

Jenis Usaha

Perubahan
Keuntungan Real

Perubahan
Keuntungan

(%)

Nominal (%)

Pert. Coklat

133,8

221,98

Ind. Gerabah

-28,21

60,39

Perd. Pakaian Bekas Import

-62,07

26,55

Angka inflasi medio Juli 1997-Oktober 1998 didasarkan atas data indikator eknomi Indonesia, BPS, 19971998.

Turun Potensi Naik

Pert. Paprika

-36,98

51,66

Ind. Mebel

-70,26

18,3

Ind. Bordir

-117,65

-29

PKL Sulut

-129,75

-41

Ind. Rotan

-112,55

-23

-84

4,5

Ind. Sepatu

-121,9

-33

Ind. Pengolahan Kopi

-104,34

-14

Pert. Cengkeh

-67,79

20,8

PKL Jabar

-115,89

-27,29

-101

-12,4

Perikanan Jaring Apung

-97,73

tad

Jasa Angkutan Becak

-107,88

tad

Jasa Angkutan Kota

-103,29

-14,69

Ind. Gula Cetak

-257,92

-169,32

PKL DI.Yogyakarta

Turun

Jasa Fotocopy

Dari tabel di atas nampak bahwa hampir semua jenis
usaha

di

semua

sektor

mengalami

penurunan

keuntungan real, termasuk jenis-jenis usaha di sektor
petanian yang selama ini diduga banyak orang mampu
meraup keuntungan yang cukup besar dari situasi krisis
saat ini. Agroindustri juga merupakan jenis usaha yang
menunjukkan penurunan, meskipun banyak pihak yang
optimis terhadap sektor ini untuk dapat bertahan dan
memperoleh keuntungan yang besar semasa krisis. Ini
membuktikan bahwa sektor pertanian sampai dengan
saat ini masih belum dapat menjadi sektor andalan,
karena beberapa jenis-jenis usaha pada sektor ini
termasuk

agroindustrinya

masih

memiliki

ketergantungan yang cukup tinggi pada bahan-bahan
baku impor. Sektor pertanian Indonesia saat ini baru
dapat menjadi sektor yang dapat diandalkan jika sektor
ini mampu didorong untuk memanfaatkan sumbersumber daya lokal (tidak tergantung pada komponen
impor) sekaligus didorong untuk masuk ke pasaran
ekspor. Ini dapat dibuktikan pada kasus coklat misalnya

Kasus :
Pengamatan kualitatif
memperlihatkan bahwa petani
coklat di Sumatera Utara menjadi
‘orang kaya baru’ di masa krisis.
Mobil-mobil baru, parabola,
rumah-rumah permanen mulai
menjadi satu properti yang baru
dimiliki oleh petani coklat di masa
krisis ini.

yang sebagian input bahan baku mengandalkan kepada
sumber

daya

lokal

ternyata

memang

mampu

memperoleh kenaikan keuntungan termasuk dalam
situasi krisis saat ini.

3.1.3. Kombinasi Sisi Permintaan dan sisi
Penawaran (Supply-Demand)

Kajian

antara

dua

faktor

supply

dan

demand

merupakan suatu keharusan untuk melihat pengaruh
faktor ekonomi langsung terhadap kinerja usaha.
Pertanyaan yang menjadi relevan di sini adalah
seberapa besar pukulan di sisi supply dapat diimbangi
dengan kekuatan di sisi demand ?

Secara garis besar, dengan mengkaji perubahan di dua
sisi tersebut, ditemukan tiga pola umum yang dialami
oleh usaha kecil, yaitu:
•

Jenis usaha yang mengalami penurunan kinerja
karena memperoleh pukulan terbesar dari sisi
penawaran

tetapi

tidak

diimbangi

dengan

perubahan yang positif di sisi permintaan. Sebagai
contoh, jasa fotocopy yang kenaikan bahan
bakunya meningkat sekitar100-400% (rata-rata
221,9%). Pengusaha dari jenis usaha ini mengalami
pukulan lebih berat karena permintaan konsumen
akan jasa fotocopy di masa krisis menurun akibat
menurunnya tingkat pendapatan dan daya beli.

Jenis usaha yang mengalami
penurunan kinerja usaha
memperoleh pukulan di dua sisi,
penawaran dan permintaan.

•

Jenis usaha yang mengalami pukulan di sisi
penawaran, tetapi masih dapat diimbangi dari sisi
permintaan atau sebaliknya. Jenis usaha yang
mengalami kondisi ini merupakan jenis usaha pada
kategori kinerja usaha turun berpotensi naik.
Sebagai contoh adalah industri manufaktur rotan.
Dari sisi penawaran, industri manufaktur rotan
mengalami pukulan berat dengan meningkatnya
harga-harga

bahan

baku

(sekitar

210,66%)

ditambah dengan faktor kelangkaan bahan baku.
Tetapi dari sisi permintaan, relatif tidak terjadi
pengurangan volume permintaan, karena cukup
tertolong dengan orientasi pasar yang kombinasi
antara ekspor dan lokal. Konsumen pasar ekspor ini
yang setidaknya menjadi satu kekuatan baru bagi
industri rotan.
•

Jenis usaha yang relatif diuntungkan dari dua sisi,
sisi penawaran maupun sisi permintaan. Jenis
usaha pada kategori ini relatif tidak memiliki
persoalan baik di sisi penawaran (bahan baku)
maupun dari sisi permintaan karena volume
permintaan cenderung melonjak tinggi di masa
krisis. Jenis usaha yang berada pada pola ini
merupakan jenis usaha pada kategori kinerja usaha
naik. Sebagai contoh jenis usaha industri gerabah di
DI. Yogyakarta. Mayoritas bahan baku yang
digunakan adalah bahan baku lokal, sehingga
kenaikan bahan baku tidak besar, sementara bahan
baku impor seperti cat warna, tidak digunakan
dalam volume besar (hanya sebagai bahan baku
pendukung). Sementara itu orientasi pasar yang
mayoritas

ekspor

menyebabkan

volume

permintaan meningkat pesat, dan kenaikan harga
jual tidak menjadi masalah bagi konsumen.

Berdasarkan jenis usaha yang diteliti secara kualitatif
menunjukkan bahwa jenis usaha tambak udang,
merupakan jenis usaha yang berada pada pola tiga.
Walaupun di sisi penawaran mengalami kenaikan harga
bahan baku, tetapi mampu diimbangi dengan kekuatan
yang jauh lebih besar di sisi permintaan. Hal ini yang
menyebabkan tambak udang seakan-akan berkembang
pesat di masa krisis ini. Lain halnya dengan jenis usaha
kulit yang mengalami pukulan di dua sisi, naik dan
langkanya bahan baku sementara pasar tidak ada,
menyebabkan usaha kecil di industri ini sangat
terpukul. Industri perak, yang juga mengalami masalah
di pengadaan bahan baku, tetapi cukup diimbangi oleh
kekuatan pasar ekspor di awal September cukup
memberikan kekuatan baru bagi industri ini untuk
kembali berproduksi setelah vakum pada awal bulan
Februari 1998.

3.2. Faktor Non Ekonomi

Pada sub-bab ini akan dibahas faktor-faktor non
ekonomi yang berdampak pada perubahan kinerja
usaha kecil. Walaupun faktor non ekonomi ini bukan
merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi
kinerja usaha kecil di masa krisis, tetapi sangat menarik
untuk dilihat hubungan antara faktor-faktor tersebut
dengan perubahan kinerja usaha kecil. Berikut ini akan

diuraikan korelasi faktor-faktor ekonomi tidak langsung
terhadap perubahan kinerja usaha kecil di masa krisis.

3.2.1 Pengaruh Wilayah Terhadap
Perubahan Kinerja Usaha

Batasan pengertian wilayah yang digunakan pada studi Terdapat korelasi antara kinerja usaha
dengan wilayah (Jawa-Luar Jawa dan
ini adalah :
Desa-Kota

•

Jawa - Luar Jawa

•

Desa - Kota

•

Wilayah berdasarkan propinsi (Jawa
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Dari seluruh jenis usaha yang berada di
Jawa,

50%
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mengalami penurunan kinerja usaha,
dan

hanya

sekitar

16,7%

yang

berkembang di masa krisis. Dari seluruh
jenis usaha yang berada di wilayah Luar
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krisis6.

Berdasarkan desa-kota, 44,4% jenis usaha yang
berlokasi di perkotaan mengalami penurunan kinerja
usaha, sementara 44,4% jenis usaha di daerah
pedesaan justru mengalami peningkatan kinerja usaha.

Hal yang cukup menarik untuk dikritik adalah mengapa
justru di wilayah Jawa yang selama ini selalu menjadi
pusat pembangunan dan investasi kondisi usaha kecil
jauh lebih buruk dan terpuruk ?

Kesalahan strategi pembangunan dan intervensi
Pemerintah dapat menjadi salah satu jawaban atas
pertanyaan ini. Selama ini jenis investasi yang

Kesalahan strategi pembangunan
memberikan pengaruh terhadap
kerentanan dampak krisis yang
terjadi.

dikembangkan Pemerintah merupakan jenis investasi
yang

tidak

produktif,

dengan

kata

lain

tidak

memberikan nilai tambah (value-added) produksi.
Kebijakan investasi selama ini justru diprioritaskan
pada sektor perbankan, properti, prasarana pendidikan
dan industri manufaktur besar dengan kandungan
impor yang besar tetapi pangsa pasar domestik yang
membutuhkan biaya besar dan sangat rentan terhadap
perubahan-perubahan kebijakan maupun situasi di
tingkat makro. Pemerintah cenderung tidak/kurang
mendorong tumbuhnya unit-unit usaha skala kecilmenengah yang bertumpu sumber daya lokal dan
6

Walaupun unit analisis berbeda, tetapi menarik untuk dikaitkan dengan studi lain, misalnya studi World
Bank yang menyatakan bahwa dampak krisis lebih terasa di Jawa dan urban area.

berorientasi ekspor. Situasi ini tentu saja berpengaruh
dan berkontribusi besar terhadap terpuruknya usahausaha kecil-menengah-besar Indonesia pada situasi
krisis saat ini.

Wilayah yang merupakan wilayah studi penelitian
usaha kecil di Sumatera Utara dan Sulawesi Utara
memperlihatkan

bahwa

kedua

wilayah

tersebut

memiliki komoditas unggulan di sektor pertanian lahan
kering. Sektor-sektor tersebut cenderung meningkat
karena bertumpu pada sumber daya lokal, sementara
orientasi pasarnya ekspor. Sektor lain yang juga
kinerjanya naik adalah industri mebel di Sulawesi
Utara. Meskipun orientasi pasar adalah pasar lokal,
namun permintaan terhadap produk tersebut justru
mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan kenaikan
pendapatan dari hasil pertanian masyarakat sehingga
hampir

tidak

ada

persoalan

untuk

memenuhi

kebutuhan primer, bahkan sekunder maupun tersier
seperti mengganti peralatan mebel. Hal yang hampir
sama terjadi di industri rumah panggung dan industri
gerabah di Sulawesi utara.

Jenis usaha tambak udang yang mengalami kenaikan
kinerja usaha berlokasi di Sumatera Utara dan berada
pada rural area. Sedangkan jenis usaha jasa pariwisata
dan pondok wisata, walaupun berada di luar Jawa,
tetap mengalami penurunan kinerja usaha. Kedua jenis
usaha tersebut berlokasi di urban area.

mengalami penurunan kinerja usaha. Kedua jenis usaha
tersebut berlokasi di urban area.

3.2.2. Pengaruh Jenis Produk terhadap
Perubahan Kinerja Usaha

Hasil studi AKATIGA memperlihatkan bahwa secara

Produk-produk yang dapat
dijadikan subtitusi inferior,
cenderung punya kekuatan untuk
menjaring pasar baru.

kuantitatif tidak terdapat korelasi antara jenis produk
yang diusahakan dengan kinerja usaha. Walaupun
demikian, berdasarkan pengamatan kualitatif terdapat
fenomena-fenomena

yang

cukup

menarik

yang

berkaitan antara jenis produk dengan tampilan kinerja
usaha.

Dari grafik 3.6 dapat disimpulkan bahwa
memang tidak ada kaitan erat antara

Grafik 3.6

jenis produk dengan kinerja usaha.
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17
17

tersebut

80

disebabkan karena jenis usaha tersebut merupakan
subtitusi barang superior (restoran, ‘junk’ food
restoran, warung lesehan).

Sebagai contoh perdagangan makanan kaki lima di
terutama di daerah Jawa, terjadi fenomena peralihan
konsumen dari restoran dan kantin ke pedagangpedagang makanan kaki lima. Peluang konsumen yang
terbuka ini tidak banyak dirasakan oleh pedagang
makanan kaki lima dikarenakan bertambahnya jumlah
pesaing sebagai akibat masuknya golongan masyarakat
lain baik kecil, menengah maupun atas yang masuk dan
mendirikan

warung-warung

makanan

kaki

lima

sehingga secara total, keuntungan yang dirasakannya
menjadi menurun.

Peluang terjadinya peralihan konsumen ke produkproduk yang harganya lebih rendah menjadi salah satu
faktor yang mendorong menjamurnya perdagangan

Kasus :

kaki lima dan warung-warung tenda di beberapa

Seorang Pedagang makanan

wilayah kota besar seperti DI Yogyakarta, Jakarta,

kaki lima di Daerah Jalan

Medan dan Bandung. Hasil pengamatan AKATIGA

Dago mengungkapkan bahwa
dirinya saat ini meraasa kehilangan
banyak langganan karena
munculnya kafe-kafe tenda di
sekitarnya.

memperlihatkan fenomena menjamurnya pedagang
makanan kaki lima terlihat di Yogyakarta dengan
semakin semaraknya pedagang angkringan (sejenis
pedagang makanan dengan gerobak dorong menjual
berbagai macam makanan dari nasi sampai makanan
ringan dengan harga murah). Hal serupa juga terjadi di
kota-kota besar seperti di Bandung dengan warungwarung tenda (kafe pinggir jalan) yang didirikan oleh

“ Kalau dulu, orang-oramg langsung
makan ke sini, sekarang tengok kiri,
tengok kanan, lihat banyak pilihan,
terus makannya ya di kafe-kafe itu “

golongan menengah atas. Kehadiran kafe tenda
ternyata memberikan pengaruh cukup besar terhadap
pedagang makanan kaki lima lama. Kehadiran kafe
tersebut cenderung menarik dan merebut konsumen
pedagang kaki lima yang sehingga mengakibatkan
berkurangnya pendapatan mereka. Hal serupa juga
terjadi pada kasus kafe artis di Jakarta yang juga
banyak dikeluhkan oleh pedagang makanan kaki lima di
Jakarta,

dan

menimbulkan

kritik

terhadap

keberpihakan Pemda Jakarta yang salah terhadap
pedagang-pedangan makanan tersebut

Fenomena hampir sama terjadi di PKL pakaian bekas
impor di Sumatera Utara, lazim disebut Monza
(singkatan dari Monginsidi Plaza). Di masa krisis,
permintaan terhadap produk/jasa tersebut meningkat
karena

konsumen/masyarakat

dengan penurunan

pendapatan yang dialaminya cenderung beralih ke
produk-produk

pakaian

jadi

yang

tetap

bermerk/berkualitas dengan harga murah. Mereka
umumnya cenderung menjatuhkan pilihannya ke
produk-produk second hand dibandingkan harus
membeli produk baru yang tidak bermerk dengan
harga yang juga tidak terjangkau. Fenomena peralihan
konsumen ini memberikan kekuatan bagi pengusaha
pakaian bekas, mengimbangi kenaikan bahan baku
impor.

3.2.3 Pengaruh Sektor terhadap Perubahan

Kinerja Usaha

Jenis-jenis usaha yang dimonitor dapat dikategorikan

Dampak krisis tidak dapat
digeneralisasi menjadi sektor tetapi
sifatnya sangat spesifik----karenanya
kebijakan usaha kecil yang bersifat
sektoral tidak dapat mengakomodasi
problema yang muncul pada

dalam empat sektor yaitu industri manufaktur,
pertanian, perdagangan dan jasa. Hasil penelitian
AKATIGA menunjukkan bahwa secara kuantitatif tidak
ada kaitan erat antara sektor dengan kinerja usaha.

usaha kecil.

Artinya jenis usaha pada sektor pertanian, manufaktur
dan perdagangan memiliki kinerja yang beragam. Hal
ini dapat menjadi masukan penting untuk aspek
kebijakan yang selama ini cenderung sering dilihat
secara sektoral sehingga intervensi Pemerintah pun
cenderung sektoral sifatnya dan perlu ditinjau kembali
efektivitasnya.

Akan tetapi satu hal menarik dari
Grafik 3.7
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merupakan jasa modern, dimana hampir
100% input bahan baku adalah bahan
baku impor dengan kenaikan harga yang
sangat tinggi dan belum ada bahan baku
alternatif sebagai subtitusi bahan baku
tersebut. Hal ini masih ditambah dengan
kasus kelangkaan
sementara

bahan

baku,
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Jasa

segmen pasar adalah pasar lokal. Sebagai contoh jasa
transportasi, yang mengandalkan suku cadang impor.
Dikaitkan

dengan

jenis

produk,

dimana

jasa

transportasi merupakan kebutuhan yang tidak bisa
ditinggalkan tetapi kenyataannya pengusaha angkutan
bukan merupakan penentu harga sehingga keuntungan
tidak sebanding dengan biaya, dan sebagai sifat sektor
jasa dimana produknya bukan merupakan kebutuhan
primer sehingga cenderung ditinggalkan konsumen
dalam kondisi krisis saat ini. Jasa pariwisata yang
seharusnya memperoleh peluang besar di masa krisis
ekonomi saat ini karena lebih berorientasi untuk
wisatawan mancanegara ternyata belum mampu
menangkap peluang tersebut dikarenakan krisis yang
terjadi di Indonesia ternyata bukan sekedar krisis
ekonomi, tetapi juga krisis politik dan keamanan dalam
negeri, sehingga jumlah wisatawan yang diharapkan
tidak sesuai dengan target. Ini dibuktikan dengan
tingkat occupancy rate dari jasa pariwisata di Sulawesi
Utara pada masa pasca kerusuhan turun drastis sampai
mencapai 70% pasca Mei 1998.

Menarik

untuk

melihat

perkembangan

sektor

agroindustri yang mengalami penurunan kinerja usaha
walaupun juga berpotensi untuk naik (kategori=turun
potensi naik) akibat kelangkaan bahan baku.

Dalam jangka panjang jika Indonesia akan diarahkan
pada sektor agroindustri. Namun dalam jangka pendek,
terlihat bahwa sektor agroindustri juga kelabakan

.... dalam jangka pendek, terlihat
bahwa sektor agroindustri juga
kelabakan menghadapi krisis......

menghadapi krisis. Perencanaan jangka panjang juga
sebaiknya melihat dalam jangka pendek persoalan yang
dihadapi

sektor

agroindustri

berkaitan

dengan

kelangkaan bahan baku. Untuk itu, apabila sektor
agroindustri akan diarahkan untuk menjadi sektor
andalan di masa yang akan datang, persoalan tersebut
harus diselesaikan.

3.2.4 Upaya Usaha Kecil untuk Bertahan

Ada banyak upaya atau respon yang dilakukan oleh
usaha kecil untuk dapat bertahan atau keluar dari
badai krisis yang terjadi. Upaya atau respon yang
dilakukan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu
upaya atau respon individu dan upaya atau respon
bersama (kolektif).

Respon Individu
Respon terbanyak yang dilakukan oleh usaha kecil saat
krisis adalah respon individu. Jenis-jenis respon
individu yang dilakukan usaha kecil adalah : substitusi
bahan

baku,

menurunkan

volume

produksi,

menurunkan harga jual, menurunkan keuntungan,
membuat alternatif bahan baku sendiri.

Respon individu terbanyak yang dilakukan oleh
pengusaha kecil adalah dengan cara subsitusi bahan

Subtitusi bahan baku merupakan
respon terbanyak yang dilakukan
Usaha Kecil untuk mengatasi krisis.

baku dengan bahan baku yang lebih murah dan kualitas
yang lebih rendah. Jenis usaha gerabah misalnya yang
kinerja usahanya naik mengganti cat-cat impor yang
dipergunakan untuk finishing dengan cat-cat produksi
dalam negeri. Meskipun kualitas akhir gerabah yang
dihasilkannya jadi lebih rendah dari sebelumnya,
namun pengusaha cenderung melakukan respon
tersebut dibandingkan harus menaikkan harga jual
yang tentunya akan sangat memberatkan konsumen
terlebih dalam situasi krisis saat ini.

Jenis usaha lain yang juga melakukan upaya subtitusi
bahan baku adalah PKL makanan di Jateng. Meskipun
jenis bahan baku yang digunakan tetap produksi lokal
namun kualitas bahan baku yang dipilih lebih rendah
dan lebih murah. Respon ini tentu saja berdampak
pada kualitas makanan yang dijual baik rasa maupun
ukuran --menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Namun
pengusaha PKL juga cenderung memilih upaya tersebut
sebagai

upaya

pertama

yang

dilakukannya

dibandingkan harus melakukan respon menaikkan
harga.

Jenis respon individu dalam bentuk lain yang dilakukan
oleh pengusaha kecil adalah dengan membuat bahan
baku sendiri sebagai alternatif bahan baku impor dan
lokal yang mahal dan langka. Hal tersebut dilakukan
oleh pengusaha-pengusaha jaring apung ikan di Cirata.
Akibat kelangkaan dan melonjaknya harga pakan ikan
di pasaran sehingga memotivasi pengusaha ikan di

Kasus :

daerah setempat untuk membuat pakan ikan sendiri
dengan bahan bahan baku yang tersedia. Penggantian
pakan ikan memang berpengaruh terhadap kualitas
dan kuantitas ikan yng dihasilkan. Waktu panen ikan
menjadi lebih panjang dan hasil panennya menurun
dibandingkan dengan situasi normal. Namun demikian
upaya yang dilakukan oleh pengusaha jaring apung
Cirata mampu menyelamatkan usaha kecil dari dampak

Untuk mengatasi melonjaknya
harga dan kelangkaan onderdil,
pengusaha angkutan di Kabupaten
Magelang lebih menggunakan
onderdil bekas. Pasar minggu di
daerah tersebut menjadi terkenal
sebagai pusat penjualan onderdil
bekas di masa krisis. Di satu sisi,
pemilik toko onderdil mengalami
kerugian dan mengeluh karena
semakin jarangnya pengusaha
membeli onderdil.

krisis yang lebih parah. Ini merupakan sisi lain dari
krisis, dimana situasi awal krisis yang begitu menekan
mampu memotivasi sebagian pengusaha kecil untuk
melakukan inovasi untuk keluar dari persoalan krisis
yang dihadapi.

Meskipun ada banyak jenis respon individu yang
dilakukan selama masa krisis, namun hasil survei
AKATIGA menyimpulkan bahwa tidak ada korelasi
antara jenis respon yang dikembangkan dengan
perkembangan/kinerja usaha kecil. Artinya tidak ada
respon atau upaya yang menunjukkan pola tertentu
yang dikembangkan oleh usaha kecil yang naik, turun
maupun potensi naik. Dengan kata lain bahwa respon
atau upaya yang dikembangkan oleh usaha kecil yang
kinerjanya turun bisa juga dilakukan oleh usaha kecil
kinerja usaha naik dan potensi naik. Monitoring ini juga
tidak melihat efektivitas respon dan upaya individu
yang

dilakukan

dalam

usahanya.

3.2.5 Respon Kolektif

rangka

mempertahankan

Tidak ada korelasi antara jenis dan
pola respon yang dikembangkan
dengan perubahan kinerja usaha
kecil.

Grafik 3.8
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Dari hasil survei AKATIGA memperlihatkan bahwa
hanya 2 jenis usaha dari 18 jenis usaha yang dimonitor
yang menunjukkan terdapatnya respon kolektif yang
dilakukan pada masa krisis saat ini. Responden yang
menyatakan hal tersebut merupakan jenis usaha yang
kinerjanya naik. Sementara 100% responden yang
berada

pada

kinerja

turun

dan

potensi

naik

menyatakan tidak ada respon kolektif yang dilakukan
dalam mengatasi persoalan krisis yang mereka hadapi.

Dari 18 jenis usaha yang dimonitor hanya ada 2 jenis
usaha yang melakukan dan mengembangkan respon
kolektif dalam bentuk kelompok sebagai upaya yang
diandalkan untuk mengatasi persoalan yang muncul
pada masa krisis. Jenis usaha yang dimaksud adalah
pertanian paprika dan perdagangan pakaian bekas
‘Monza” di Sumatera Utara.

Respon kolektif tidak banyak
dikembangkan pada masa krisis -Padahal beberapa jenis usaha yang
melakukan respon kolektif terbukti
cukup berhasil untuk mengatasi
tekanan krisis.

Kelompok petani paprika

memiliki peranan cukup

besar untuk menyalurkan hampir semua kebutuhan
petani dalam budidaya tanaman paprika mulai dari
bibit, pupuk, kebutuhan modal operasional sampai
dengan pemasaran paprika untuk seluruh anggotanya.
Peranan tersebut dilakukan kelompok sejak awal
berdiri sampai dengan saat krisis terjadi. Upaya-upaya
bersama di dalam kelompok nyata-nyata telah mampu
menyelamatkan petani paprika dari dampak krisis yang
lebih parah. Persoalan kelangkaan dan melonjaknya
harga pupuk yang dialami oleh hampir seluruh petani
di Indonesia mampu diatasi petani paprika melalui
kelompok. Melalui kelompok yang dapat menghimpun
modal dan memiliki jaringan informasi, petani paprika
mampu memperoleh pupuk dan tangan pertama
(pabrik). Keberhasilan upaya kelompok tentu saja
sangat membantu seluruh anggotanya mengatasi
dampak krisis yang terjadi. Hal yang hampir sama
terjadi juga untuk pengusaha PKL pakaian bekas,
meskipun lingkup peranan kelompoknya tidak seluas
kelompok petani paprika. Respon kolektif informal
secara kebetulan muncul pada jenis usaha yang
kinerjanya naik. Studi ini tidak melihat secara spesifik
apakah jenis usaha yang kinerjanya naik sebagai
dampak dari keberadaan kelompok atau ada faktor lain
yang memang dominan berpengaruh terhadap kinerja
usaha kecil. Hasil wawancara mendalam sekaligus
memperlihatkan bahwa upaya yang dilakukan secara
berkelompok dari kalangan pengusaha atau petani
jelas lebih efektif dibandingkan dengan intervensi atau

fasilitas pemerintah yang ada khususnya dalam hal
penyaluran kredit dan distribusi input bahan baku.

Respon kolektif lain yang dilakukan oleh pengusaha Organisasi pengusaha kecil yang ada
kecil adalah respon kolektif formal. Respon atau upaya
tersebut dilakukan antar pengusaha kecil dalam wadah
/organisasi yang formal berbentuk asosiasi, koperasi
dan paguyuban. Meskipun memang ditemukan respon
kolektif formal yang dilakukan oleh pengusaha kecil,

cenderung melihat titik persoalan
terpenting yang dihadapi pengusaha
kecil adalah persoalan kekurangan
atau ketidakadaan akses terhadap
modal sehingga solusi yang
ditawarkanpun adalah pemberian
kredit termasuk dalam situasi krisis
saat ini.

namun jumlahnya masih sangat terbatas. Dari hasil
survei AKATIGA memperlihatkan bahwa keberadaan
organisasi profesi usaha kecil masih sangat kecil. Peran
yang telah dan mampu dilakukan oleh organisasi
profesi, asosiasi dan koperasi yang ditemukan juga
masih sangat terbatas seperti di bidang kredit kecil
hanya terdapat pada kasus jasa transportasi dan
pertanian (paprika). Jenis dan bentuk bantuan kredit
nampaknya menjadi
pilihan banyak organisasi profesi dan

usaha

sebagai
kecil.

Hal

upaya

membantu

tersebut

besar

kemungkinannya karena organisasi atau
koperasi seringkali bertindak sebagai
‘perpanjangan’

tangan

pemerintah

dalam proses penyaluran fasilitas kredit
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pengusaha kecil adalah persoalan kekurangan atau
ketidakadaan akses terhadap modal sehingga solusi
yang ditawarkanpun adalah pemberian kredit termasuk
dalam situasi krisis saat ini. Padahal kalau kita mau
cukup jeli terhadap permasalahan yang dihadapi oleh
usaha kecil, modal ternyata bukan satu-satunya
persoalan terutama dalam situasi krisis saat ini. Pihak
pengurus organisasi maupun pemerintah cenderung
menyederhanakan persoalan yang ada. Namun jika
dilihat dari sisi lain maka program penyaluran kredit
memang merupakan program yang kongkrit dan relatif
mudah dalam pengukuran hasilnya. Pada sisi lain
pengusaha kecilpun cenderung lebih senang diberi

Kredit bukan merupakan persoalan
terpenting usaha kecil. Akses yang
lebih besar terhadap pasar justru
menjadi persoalan yang lebih
penting untuk usaha kecil.

bantuan dalam bentuk uang dibandingkan jenis-jenis
bantuan yang lain.

Studi tentang akses kredit bagi UKM yang dilakukan
oleh The Asia Foundation dan Agustina Musa
(November 1998) menunjukkan bahwa lebih dari 75%
UKM ternyata menggunakan dana sendiri didalam
membiayai usahanya sebelum krisis dan persentase
tersebut tidak berubah ketika terjadi krisis. Hal
tersebut memperkuat bahwa memang persoalan
terpenting usaha kecil tidak terletak pada kredit tetapi
pada persoalan-persoalan lain diantaranya pada akses
pasar agar UKM dapat menjual produk atau jasanya.

Masih sedikitnya organisasi profesi usaha kecil yang
ada dan berperan aktif bisa disebabkan oleh beberapa
faktor. Pertama, tidak diperoleh atau tidak adanya

.............lebih dari 75% UKM
ternyata menggunakan dana
sendiri didalam membiayai
usahanya sebelum krisis dan
persentase tersebut tidak
berubah ketika terjadi krisis.

informasi yang cukup memadai tentang organisasi yang
ada sehingga mereka tidak merasa diwakili oleh
organisasi profesi yang ada. Kedua, tidak mengakarnya
organisasi profesi yang ada sehingga pengusaha kecil
tidak merasa terwakili oleh organisasi profesi yang ada.
Ketiga, tidak berjalannya fungsi dan peran dari
organisasi profesi sehingga pengusaha merasa tidak
dibantu dalam memecahkan persoalan anggota dan
tidak mendapatkan jasa (service) sebagai anggota
asosiasi. Keempat, organisasi profesi tidak atau kurang
berdiri di atas semua kepentingan dan persoalan usaha
kecil. Kelima, kasus-kasus kegagalan organisasi profesi,
koperasi, dam asosiasi, juga menimbulkan keengganan
kepada pengusaha kecil untuk mendirikan atau
memberikan dukungan terhadap organisasi yang ada
maupun yang akan berdiri. Faktor satu, dua dan tiga
merupakan faktor yang paling dominan muncul dari
alasan-alasan yang dikemukan oleh responden.

Dari hasil monitoring AKATIGA bisa dikatakan bahwa
organisasi profesi yang mengatasnamakan pengusaha
kecil memang belum banyak memberikan kontribusi
yang cukup berarti kepada pengusaha kecil terlebih
dalam situasi krisis saat ini. Meskipun ada beberapa
informasi lapangan yang menunjukkan bahwa ada
beberapa percobaan yang telah dilakukan oleh
pengusaha kecil atau pendamping usaha kecil untuk
mengembangkan

dan

mengefektifkan

organisasi

pengusaha kecil, namun selalu menemui kegagalan
atau persoalan dengan berbagai alasan ; berbeda
kepentingan, kultur berorganisasi yang belum baik, dan

Organisasi profesi yang
mengatasnamakan pengusaha kecil
belum banyak memberikan
kontribusi yang cukup berarti
kepada pengusaha kecil terlebih
dalam situasi krisis saat ini.

program yang belum terfokus. Dari sudut penguatan
usaha kecil tentunya hal ini menjadi masalah besar
yang harus diselesaikan. Jadi kenyataannya memang
pengusaha kecil lebih cenderung senang bergerak
secara individu dibandingkan harus bergabung dalam
sebuah kelompok yang besar terlebih bersifat formal.
Temuan ini memang bukan temuan yang baru, namun
cukup

menarik

untuk

kembali

mempertanyakan

gagasan tentang perlunya kelembagaan kolektif bagi
pengusaha kecil. Jika memang upaya pembentukan
kelembagaan usaha kecil seringkali gagal dan tidak
memperoleh dukungan yang cukup dari pengusaha
kecil apakah hal tersebut bisa diartikan sebagai
rendahnya kebutuhan pengusaha kecil terhadap
kelembagaan yang mengatasnamakan

mereka

?

Dengan kata lain bahwa pengusaha kecil cenderung
lebih percaya bahwa beberapa persoalan mampu dan
lebih efektif jika dilakukan secara individu. Namun
bagaimanapun

keberadaan

kelembagaan

yang

mengatasnamakan dan berdiri di atas kepentingan
pengusaha kecil memang tetap penting karena ada
banyak persoalan yang memang harus diperjuangkan
dan dilakukan secara bersama. Persoalan pelayanan
birokrasi

dalam

pengurusan

berbagai

perijinan,

pelayanan birokrasi dalam memperoleh berbagai
fasilitas usaha dan distribusi bahan baku menjadi
persoalan yang nampaknya tidak akan mampu
dipecahkan secara individu.

Hal lain yang juga diamati dalam studi monitoring
dampak krisis adalah aspek kebijakan yang meliputi
monopoli, distribusi, deregulasi, dan pungutan.

3.2.6 Pengaruh Monopoli Terhadap
Perubahan Kinerja Usaha

Dari studi kuantitatif AKATIGA memperlihatkan tidak

......kebijakan pemerintah yang
memberikan otoritas dan
kekuasaan pada pihak-pihak
tertentu untuk mengorganisir
tata niaga hasil-hasil pertanian
seperti cengkeh ternyata
menciptakan distorsi pasar
yang merugikan petani
cengkeh.

ada korelasi yang cukup kuat antara monopoli dengan
kinerja usaha kecil. Persentase responden yang
menyatakan tidak ada monopoli di semua peringkat
kinerja cukup besar yaitu; naik (80%), turun potensi
naik (86%) dan turun (100%). Hal ini terjadi karena
kriteria

kasus-kasus

yang

diambil

dalam

studi

monitoring ini tidak dipilih berdasarkan ada atau tidak
monopoli dalam jenis usaha tersebut sehingga hasil
kuantitatif yang

diperolehpun menjadi sangat bias

pada jenis-jenis usaha yang tidak ada monopoli di
dalamnya.

Namun dari hasil studi mendalam
AKATIGA

memperlihatkan

bahwa

kebijakan pemerintah yang memberikan
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dalam pembentukan tata niaga tersebut
tidak tercapai karena tata niaga yang
ada berdiri sebagai birokrasi baru yang
justru
membebani dan merugikan para petani. Bahkan pada
kasus tata niaga cengkeh

banyak bermunculan

pengusaha-pengusaha swasta yang memanfaatkan dan
mengambil keuntungan yang tidak wajar dari tata niaga
yang ada yang pada akhirnya sangat merugikan petani
cengkeh.

Meskipun kebijakan tata niaga cengkeh sudah dihapus
oleh pemerintah karena telah merugikan para petani
namun

keberadaan

tata

niaga

tersebut

telah

meninggalkan shock dan trauma yang mendalam di
kalangan petani cengkeh khususnya di Sulawesi Utara.
Para petani cengkeh Sulawesi Utara dalam situasi saat
ini cenderung menelantarkan tanaman cengkehnya,
sehingga produksi cengkeh yang dihasilkannyapun jauh
menurun dari sebelumnya. Hal tersebut nampak dari
penurunan biaya input petani cengkeh

(24%) --

menurun tajam dibandingkan biaya input yang
dikeluarkan petani-petani yang lain. Penurunan total
biaya input tidak disebabkan karena turunnya harga
input melainkan karena petani cengkeh mengurangi
volume

input

yang

biasanya

digunakan

untuk

pemeliharaan. Rendahnya harga jual cengkeh pada
masa BPPC telah menyebabkan para petani cengkeh
tidak lagi memelihara tanaman cengkehnya. Distorsi
pasar dari tata niaga cengkeh telah mengakibatkan
petani untuk tidak memberikan perhatian bagi

...........keberadaan tata niaga
tersebut telah meninggalkan shock
dan trauma yang mendalam di
kalangan petani cengkeh khususnya
di Sulawesi Utara.

produksi tanamannya padahal permintaan untuk
ekspor saat ini masih cukup tinggi.

Tabel 3.6
Persentase Kenaikan Harga dan Biaya Input
Berdasarkan Jenis Komoditi Pertanian

Jenis Komoditas

% Kenaikan Harga Input
(%)

% Kenaikan Biaya Input
(%)

18,66

3,9

Tidak Relevan

-24

190

129

Sayuran

105,4

91

Paprika

186,15

225,78

Perikanan Jaring Apung

89,67

149,67

135

61

Coklat
Cengkeh
Kopra

Udang

3.2.7 Pengaruh Hambatan Distribusi
Terhadap Perubahan Kinerja Usaha

Hal penting lain yang juga dilihat pada studi monitoring
ini adalah persoalan hambatan distribusi yang dihadapi
pengusaha kecil. Seperti halnya monopoli, hasil
analisis data kuantitatif

tidak menunjukan korelasi

antara persoalan distribusi dengan kinerja usaha.

Grafik 3.11

besar respon baik dari usaha yang

Persentase Jenis Usaha berdasarkan

kinerjanya naik, turun dengan potensi

Keberadaan Distribusi dan Perubahan Kinerja
100
Turun
Usaha
0
Perubahan Kinerja

Dari grafik 3.11 nampak bahwa sebagian

naik maupun turun menyatakan tidak
ada persoalan atau hambatan distribusi
yang dihadapi. Namun dari hasil studi
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juga
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Industri rotan di Jawa Barat misalnya menghadapi
persoalan kemacetan distribusi rotan mentah dari Pada beberapa jenis usaha persoalan
Sulawesi dan Kalimantan yang menyebabkan industri
rotan di Cirebon kekurangan bahan mentah. Akibatnya
harga rotan mentah di Jawa Barat menjadi mahal dan
kualitas rotan yang tersedia juga terbatas pada kualitas
menengah dan rendah (kualitas B dan C).

Persoalan distribusi bahan baku juga dialami oleh
industri mebel di Sulawesi Utara. Sebagian besar
pemasok kayu di sentra industri mebel mengalami
kesulitan

memperoleh

pasokan

kayu.

Perubahan

mendasar yang dirasakan saat ini berkenaan dengan
kesulitan bahan baku yang disebabkan oleh faktor
tingginya pungutan di jalan. Hal ini menyebabkan
beberapa

pemasok

utama

kayu

tidak

bersedia

memberikan fasilitas pengangkutan kayu, sementara
pemasok-pemasok kecil di sentra-sentra industri tidak
punya

cukup

dana

untuk

menyediakan

fasilitas

distribusi terutama pada input
bahan baku berpengaruh besar
terhadap kinerja usaha kecil.

angkutan. Situasi ini masih diperparah oleh kondisi
langkanya pasokan kayu saat ini, sehingga pengusaha
kayu skala
besar relatif memiliki kebebasan dalam menentukan harga
dan mekanisme distribusi.

Hambatan distribusi yang dialami industri tekstil di

Kasus :

Majalaya, Kabupaten Bandung akibat kenaikan harga

Terpuruknya usaha kecil tekstil di
Majalaya ternyata berdampak
terhadap ‘tidurnya’ usaha kecil
kerawang (usaha kain tradisional) di
Sulawesi Utara.

bahan baku dan tindakan spekulan menyebabkan
produksi kain maupun benang menurun drastis.
Terbatasnya produksi ini pada akhirnya memberikan
pengaruh terhadap ‘tidur’ dan ‘matinya’ usaha-usaha
kecil kain ‘Kerawang’ (semacam kain tradisional) di
Sulawesi Utara. Terlihat rangkaian keterkaitan industri
‘hulu-hilir’, dimana mati/terpuruknya satu industri
dapat memberikan efek besar terhadap industri yang
berada pada satu rangkaian tersebut.

Fenomena distribusi bahan baku yang tidak normal ini
menyebabkan sentra industri karawang di Sulawesi
Utara mengalami kelangkaan bahan baku sehingga
menghentikan sama sekali proses produksinya. Terlihat
rangkaian

distorsi

pasar

yang

mengakibatkan

kelangkaan bahan baku.

3.2.8 Pengaruh Deregulasi terhadap
Perubahan Kinerja Usaha

Perubahan beberapa kebijakan dapat berpengaruh

Deregulasi yang dilakukan
pemerintah pada masa krisis
berpengaruh pada kinerja beberapa
jenis usaha.

terhadap kinerja usaha kecil. Meskipun hal tersebut
tidak didukung oleh data kuantitatif yang ada, namun
dari studi mendalam diperoleh informasi bahwa
deregulasi yang dilakukan pemerintah pada masa krisis
berpengaruh pada kinerja beberapa jenis usaha. Hal
tersebut nampak di sektor manufaktur misalnya yang
memperlihatkan bahwa dari 7 jenis usaha yang
dimonitor 5 jenis usaha atau 63% diantaranya
mengalami

persoalan

yang

berkaitan

dengan

deregulasi.

Jenis-jenis usaha yang terkena dampak
Grafik 3.12
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bahan

baku

cenderung memilih untuk mengekspor langsung bahan
baku berkualitas baik. Fenomena yang sama terjadi di

industri pengolahan kopi. Melonjaknya kurs dollar (Rp
11.000 per dollar US ketika penelitian ini dilakukan)
menyebabkan para petani lebih senang menjual
kopinya untuk ekspor. Akibat logis yang terjadi adalah
industri

pengolahan

kopi

khususnya

di

Sumut

mengalami kelangkaan bahan baku.

Faktor penting lain yang mempengaruhi kelangkaan
bahan

baku

adalah

ulah

para

spekulan

yang

memanfaatkan kondisi krisis untuk memperoleh
keuntungan yang berasal dari selisih nilai tukar dollar
yang melonjak cukup tinggi. Di beberapa kasus ditemui
fenomena ‘pedagang baru’ yang menjual kayu, rotan,
kulit untuk ekspor langsung atau melalui pedagang
perantara. Dari hasil penjualannya mereka mengaku
dapat memperoleh keuntungan 3-4 lipat.

Pada jenis usaha bordir tindakan spekulan dalam
menahan barang dan memainkan harga kelihatan lebih
jelas. Mereka umumnya cenderung menimbun bahan
baku sampai dengan satu harga yang menurutnya
dapat kembali membeli bahan baku dan memperoleh
keuntungan yang berlipat-lipat. Akibat para ‘pedagang
baru’ dan spekulan tersebut, beberapa jenis usaha di
atas mengalami hantaman yang cukup berat sehingga
permintaan pasar yang yang masih cukup terbuka tidak
mampu dipenuhi.

3.2.9 Pungutan : Beban Tambahan Bagi Si

Ulah para spekulan
mempengaruhi kelangkaan
bahan baku.

Kecil Di Masa Krisis

Pungutan menjadi salah satu faktor

Grafik 3.13

yang berpengaruh terhadap kinerja

Persentase Jenis Usaha Berdasarkan

usaha kecil. Pungutan yang dimaksud
dalam

studi

ini

lebih

Keberadaan Pungutan Resmi-Tidak Resmi dan
67

merupakan

71

% Jenis Usaha

80

tidak resmi. Dari hasil survei yang
dilakukan

oleh

AKATIGA

memperlihatkan bahwa 80% responden

pungutan,

sementara

responden yang kinerjanya

80

60
40

Potensi Naik
Naik

0
Ada

71%

T urun

29

20

20

yang kinerjanya naik menyatakan tidak
ada

Kinerja Usaha
33

gabungan dari jenis pungutan resmi dan

Perubahan
Kinerja Usaha

T idak
Ada

Pungutan

turun

tetapi potensi naik

menyatakan ada pungutan dan 67% responden yang
kinerjanya turun menyatakan ada pungutan.

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata
pungutan

memang

menjadi

satu

faktor

yang

berkorelasi kuat terhadap kinerja usaha kecil. Hasil
tersebut diperkuat dengan hasil studi mendalam yang
memperlihatkan bahwa beban pungutan yang harus
dibayarkan pengusaha kecil berantai mulai dari jalur
bahan

baku,

proses

produksi

sampai

dengan

pemasaran.

Ada beberapa jenis pungutan yang harus dibayarkan
pengusaha

pada

saat

pengadaan

bahan

baku.

Pungutan menjadi satu faktor yang
berkorelasi kuat terhadap kinerja
usaha kecil.

Pengusaha kayu atau rotan misalnya harus membayar
berbagai jenis pungutan dan berbagai surat ijin untuk
mengirim kayu atau rotan ke Pulau Jawa. Biaya-biaya
pungutan yang harus dibayarkan akan diperhitungkan
pada saat menentukan harga jual kayu yang pada
akhirnya harus dibayar oleh pengusaha kecil rotan di
Cirebon.

Jenis-jenis pungutan yang harus dibayar pengusaha
kecil pada jalur produksi dapat dibagi dua yaitu pra
produksi yaitu pengurusan atau perpanjangan berbagai
surat ijin usaha, dan pungutan pada saat proses
produksi

seperti

pungutan

untuk

petugas

dari

Depnaker yang melakukan inspeksi ketenagakerjaan
atau pungutan informal yang ditarik instansi tertentu.
Kegiatan pungutan ternyata tidak hanya berlangsung
dalam lingkungan birokrasi pemerintah pusat, atau
lingkungan birokrasi Pemda Tingkat I dan II tetapi
meluas sampai pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
Instruksi Menteri Dalam Negeri No.10/1998 yang
dikeluarkan Maret 1998 (penghapusan berbagai jenis
pungutan di tingkat daerah) dan retorika pemerintah
yang secara tegas akan menghilangkan berbagai
praktek

kolusi,

korupsi

dan

pungutan

yang

menghambat pengembangan usaha, nampaknya belum
dilaksanakan di tingkat lapangan.

Yang menarik dilihat adalah ragam pungutan, dan jenis
pungutan yang melanda lingkungan birokrasi ternyata
tidak hanya meliputi jenis pungutan liar dan setengah

liar, namun pungutan resmi dan setengah resmipun
cenderung

semakin

menggurita.

Sedemikian

kompleksnya kegiatan tersebut sampai kita tidak dapat
membedakan antara satu pungutan dengan pungutan
yang lain; pajak, retribusi, iuran, sumbangan, uang
pelicin, dan komisi hampir sulit dipisahkan dan
dibedakan lagi. Di jenis usaha kulit misalnya mencoba
mengidentifikasi jumlah biaya/pungutan resmi yang
harus dikeluarkan pengusaha untuk memperoleh
perijinan utama usahanya :

Tabel 3.7
Jenis dan Nilai Pungutan Resmi untuk Perijinan Usaha
di Sektor Manufaktur

Jenis Perijinan

Lembaga/Departemen yg
mengeluaran perijinan

Biaya Resmi
(rupiah)

1. SIUP

Deperindag

500.000

2. TDP

Deperindag

250.000

3. NPWP

Deperindag

100.000

4. STPIK

Deperindag

50.000

5. HO

Pemda

75.000

6. SITU

Pemda

50.000

7. TDR

Pemda

2.500.000

TOTAL

3.525.000

Dari tabel di atas ternyata total biaya resmi yang harus
dikeluarkan oleh pengusaha kecil cukup besar, belum
lagi harus ditambah dengan biaya-biaya tidak resmi
lainnya--uang tanda terima kasih, biaya percepatan dan

Kasus :

biaya pelicin. Untuk memperoleh TDR saja rata-rata

Seorang pengusaha dari jenis usaha
kulit misalnya harus mengeluarkan
Rp 2.000.000 untuk tenaga surveyor
perbankan dan uang ‘pelicin’ untuk
memperoleh pinjaman Rp 70 juta
dari sebuah bank atau sekitar 3 %

dana yang harus dikeluarkan mencapai Rp 4.000.000.
Biaya tersebut baru untuk perijinan yang secara prinsip
harus dimiliki pengusaha, belum termasuk biaya-biaya
yang harus dikeluarkan untuk memperoleh fasilitas
kredit atau promosi. Apabilah dihubungkan dengan
kredit subsidi Pemerintah, biaya pungutan akan lebih
besar lagi mengingat Pemerintah akan mensubsidi
beban bunga.

Meskipun situasi krisis telah cukup banyak menghimpit
usaha kecil, namun ironisnya pengusaha kecil tetap
saja menjadi sasaran strategis untuk berbagai praktek
pungutan. Pengusaha sepatu di Cibaduyut misalnya di
tengah

upaya

mempertahankan

usahanya

dari

kenaikan harga bahan baku yang melonjak drastis dan
kelangkaan bahan baku--akibat kebijakan pembukaan
ekspor kulit mentah--masih harus dibebani dengan
berbagai jenis pungutan dalam kaitan usahanya
(perpanjangan surat ijin usaha dan juga berbagai jenis
pungutan yang tidak berkaitan langsung dengan
usahanya seperti pembelian karcis sepakbola dalam
rangka ulang tahun Kodim yang cenderung bersifat
pemaksaan).

Meskipun pada DT I seperti DI Yogyakarta tertentu
telah dilakukan berbagai pemangkasan birokrasi untuk
menyederhanakan

perijinan dan menghapuskan

berbagai jenis pungutan, namun ternyata pungutan
masih

merupakan

beban

yang

memberatkan

pengusaha kecil. Hasil studi mendalam AKATIGA

menyatakan

bahwa

pungutan

memang

menjadi

kendala besar bagi pengusaha kecil untuk dapat
berkembang.

Pengusaha kecil mengeluhkan bahwa pelayanan
birokrasi yang mereka terima saat ini masih sangat
buruk, karena sebagian besar para birokrat dengan
kekuasaan dan keleluasaan yang dimiliki justru
cenderung memanfaatkan pengusaha kecil untuk
kepentingan dan keuntungan pribadi. Pengusaha kecil
tidak saja dihadapkan pada peraturan birokrasi yang
panjang dan berbelit tetapi juga cenderung menjadi
obyek berbagai jenis pungutan resmi dan tidak resmi.
Di mata sebagian besar pengusaha kecil, pungutan
seolah menjadi ‘beban abadi’ dan ‘kewajiban’ yang
harus

mereka

tanggung

sebagai

konpensasi

kemudahan dan kelancaran yang mereka terima dalam
pengurusan berbagai perijinan usaha--yang sebenarnya
menjadi hak mereka sebagai warga negara. Masalah
pungutan sangat erat kaitannya dengan iklim korupsi
dan kolusi sehingga menimbulkan banyak hambatan
bagi pengembangan, penguatan dan kemandirian
usaha kecil.

Berbagai tekanan dan upaya ke arah penegakan disiplin
para birokrat dari berbagai kalangan terus menerus
mengalir, namun ternyata belum membuahkan hasil
yang menggembirakan. Bahkan pada masa krisis saat
ini secara kuantitas--baik jenis dan jumlahnya-pungutan cenderung menunjukkan kenaikan.

Di mata sebagian besar pengusaha
kecil, pungutan seolah menjadi
‘beban abadi’ dan ‘kewajiban’ yang
harus mereka tanggung sebagai
konpensasi kemudahan dan
kelancaran yang mereka terima
dalam pengurusan berbagai
perijinan usaha --yang sebenarnya
menjadi hak mereka sebagai warga
negara

Hasil survei memperlihatkan bahwa 75% - 90%
responden pengusaha kecil yang diwawancarai dari
sektor manufaktur menyatakan bahwa mereka saat ini
masih dibebani berbagai jenis pungutan resmi dan
tidak resmi --baik yang berkaitan langsung maupun
tidak langsung dengan usaha yang dijalankannya.
Kenaikan jumlah biaya pungutan meningkat rata-rata
50-75% dari biaya pungutan sebelum krisis. Angka di
atas

menunjukkan

bahwa

dalam

kondisi

krisis

sekalipun ternyata tetap dibebani biaya pungutan yang
besar.

Beberapa persoalan yang muncul dalam persoalan
pelayanan birokrasi yang juga muncul dalam temuan
studi monitoring adalah :

Pertama, akses pengusaha kecil terhadap informasi
menyangkut prosedur berbagai jenis peraturan dan

Kasus :

perijinan usaha, perolehan fasilitas pengembangan

Kasus menarik dari pelaksanaan
Konferensi Nasional Usaha Kecil
dari sektor logam misalnya
menceritakan bahwa hanya untuk
memperoleh informasi apakah merk
dagang yang dipakainya sudah
dipakai atau belum oleh orang lain
dalam daftar HAKI (Hak Atas
kekayaan Intektual), pengusaha
tersebut harus membayar Rp
65.000.Biaya tersebut tentu saja
belum termasuk biaya untuk
memperoleh HAKI-nya.

usaha --kredit, promosi, pelatihan atau teknologi -masih rendah. Padahal dari sisi pengusaha kecil
informasi merupakan faktor penting bagi kelancaran
dan pengembangan usaha. Sementara dari sisi birokrat
informasi seringkali diartikan sebagai komoditi yang
diperdagangkan sehingga nilai informasi bagi birokrat
cenderung diukur dengan jumlah dana yang dapat
diperolehnya.

Contoh lain, pengusaha sektor jasa dari Sulawesi
misalnya mengeluhkan tentang ketidakjelasan berapa
jumlah dana yang seharusnya disetor untuk pendirian
awal suatu usaha travel biro. Menurut seorang
responden, jumlah biaya sangat tergantung atas
kedekatan pengusaha dan instansi yang berwenang.

Kedua, peraturan yang harus dipenuhi usaha kecil
sangat kompleks dan tumpang tindih. Hal tersebut
biasanya berkaitan dengan peraturan yang dikeluarkan
oleh beberapa departemen teknis yang berbeda pada
level yang sama (di tingkat daerah) namun sama-sama
memiliki kepentingan terhadap pengusaha yang sama.
Proses perizinan harus melewati berbagai instansi.
Pengusaha kecil dari sektor kulit pada Konferensi
Nasional Usaha Kecil juga mengatakan bahwa untuk
mendirikan sebuah perusahaan seorang pengusaha
harus memiliki beberapa izin pokok : SIUP, TDP, NPWP,
STPIK, PKP (seluruhnya dari Deperindag), HO, SITU, dan
TDR (dari Kantor Bupati). Padahal beberapa ijin
tersebut seperti TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan
SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) memiliki fungsi yang
sama. Persoalan menjadi lebih rumit karena untuk
memperoleh ijin HO saja, pengusaha harus mengurus
surat dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan
dipenuhinya beberapa surat lainnya seperti Surat
Kelakuan Baik dari Kepolisian dan surat lunas PBB.
Begitu panjang dan rumitnya pengurusan surat ijin,
sehingga para pengusaha kecil seringkali memilih
menjadi pengusaha illegal (tanpa surat dan perijinan
resmi), namun konsekuensinya pengusaha tersebut

tidak akan pernah dapat memperoleh berbagai fasilitas
kredit, pelatihan, promosi usaha atau pengembangan
usaha (ekspor).

Ketiga, kualitas sumber daya manusia di lingkungan
birokrasi yang cenderung tidak memadai dan tidak
mencerminkan komitmen untuk mendukung usaha
kecil. Hal tersebut tercermin dari ketidak-profesionalan
para birokrat menginterpretasikan suatu aturan,
memahami dan merespon situasi dan kebutuhan usaha
kecil,

menterjemahkan situasi dan kebutuhan pada

kebijakan,

mengimplementasikan

program kongkrit yang strategis

kebijakan

pada

(sesuai dengan

kebutuhan).

Hal di atas tentu saja sangat menghambat atau
menyusahkan pengusaha kecil terlebih dalam kondisi
krisis dimana pengusaha kecil dituntut secara cepat
‘menyesuaikan’ dengan berbagai situasi yang terjadi.
Peran pro-aktif birokrasi sangat dibutuhkan oleh
pengusaha kecil. Namun kenyataan yang terjadi justru
menunjukkan hal yang sebaliknya. Pengusaha kulit dari
Jawa Barat misalnya menuturkan bahwa di tengah
gunjangan krisis yang terjadi dimana para pengusaha
kecil harus memacu diri untuk mempertahankan
usahanya, pemerintah daerah cenderung mempersulit
khususnya

dalam

proses

pembuangan limbah kulit.

perijinan

pembuatan

Keempat, kebijakan dan peraturan seringkali bersikap
diskriminatif berdasarkan status sosial, gender dan
etnis. Prosedur perijinan yang transparan, mudah,
tidak berbelit dan tidak diskriminatif merupakan
harapan

seluruh

pengusaha

kecil.

Meskipun

kenyataannya memang masih jauh dari harapan.
Prosedur

perijinan

saat

ini

masih

cenderung

diskriminatif terhadap status sosial, gender dan etnis.1
Untuk usaha-usaha kecil skala besar dan usaha besar
dan

menengah

seringkali

pengurusan

berbagai

sementara

pengusaha

dimudahkan

dokumen
kecil

skala

dan
kecil

dalam

perijinan,
dengan

ketidaktahuannya seringkali justru menjadi obyek
permainan para birokrat.

Prosedur perijinan yang berbelit, lama dan berjenjang
tidak memihak perempuan pengusaha kecil. Prosedur
perijinan yang demikian ‘bersyarat’ pada akhirnya lebih
memihak pada laki-laki saja. Perempuan dengan
keterbatasan informasi, dan waktu yang dimilikinya
pada akhirnya cenderung memilih ‘jalan pintas’ dengan
menyerahkan seluruh proses pengurusan dokumen
perijinannya kepada ‘pihak ketiga’. Seorang informan
perempuan pengusaha kecil menyatakan bahwa untuk
pengurusan dokumen ekspor dibutuhkan waktu yang
panjang karena pengusaha kecil harus mengurus surat
dari tingkat RT sampai dengan tingkat pusat (Jakarta).
Dengan

prosedur

yang

demikian

panjang

jelas

informan ‘tidak sanggup’ melakukannya karena berarti

1

Hal tersebut diperkuat dengan informasi yang diperoleh pada Konferensi Usaha Kecil ke II pada tanggal 7-8
Oktober 1998 di Jakarta.

dalam waktu pengurusan dokumen informan harus
meninggalkan
Perbedaan

keluarga

perlakuan

dan
dalam

kegiatan
proses

usahanya.
pengurusan

perijinan juga dialami oleh etnis Cina misalnya, karena
untuk perijinan yang sama pengusaha Cina harus
membayar lebih mahal.

Kelima, para birokrat cenderung lambat merespon
perubahan-perubahan peraturan yang berlaku dari
tingkat pusat. Satu contoh misalnya ketika pemerintah
melalui program IMF menghapus peraturan yang
menghilangkan berbagai praktek pungutan tidak diikuti
oleh tindakan langsung oleh seluruh pemerintah
daerah tingkat I dan II. Hanya beberapa daerah saja-diantaranya Yogyakarta--yang merespon peraturan
dengan menghapus berbagai perijinan usaha menjadi
hanya 3 perijinan. Ini membuktikan bahwa respon dan
kepedulian birokrat terhadap perkembangan usaha
kecil masih sangat rendah.

3.2.10 Kredit : Tidak Terjangkau atau Tidak
Mampu Menjangkau ?

Salah satu persoalan yang muncul di pengusaha kecil
pada masa krisis adalah kebutuhan akan tambahan
modal. Kebutuhan tersebut muncul seiring dengan
lonjakan harga berbagai kebutuhan bahan baku
sehingga

sebagian

membutuhkan

besar

tambahan

pengusaha

modal

sebagai

kecil
kiat

mempertahankan kelangsungan produksinya. Sumbersumber pendanaan sendiri melalui keluarga dan
kerabat yang biasa diandalkan untuk dapat memenuhi
kebutuhan tambahan modal tidak

dapat atau sulit

diharapkan pada situasi sulit seperti saat ini. Salah satu
sumber tambahan modal yang menjadi tumpuan
harapan berasal dari pinjaman kredit formal maupun
informal. Melihat begitu besar kebutuhan dan harapan
sebagian besar pengusaha kecil terhadap tambahan
modal maka menjadi penting untuk mencoba melihat
seberapa besar akses pengusaha kecil terhadap kredit ?
Apa persoalan yang mereka hadapi untuk dapat
mengakses kredit ? Pertanyaan-pertanyaan tersebut
yang akan dibahas dalam bagian ini.

Aksesibilas pengusaha kecil terhadap kredit
Meskipun bukan merupakan persoalan yang terpenting
yang dihadapi oleh pengusaha kecil pada masa krisis
saat ini, namun persoalan kebutuhan tambahan modal
dan persoalan akses terhadap kredit menjadi salah satu
kendala usaha kecil untuk dapat segera bangkit.
Meskipun fasilitas pemerintah berupa skim-skim kredit
kecil dan menengah sudah cukup banyak namun
ternyata pengusaha kecil masih menghadapi kendala
untuk dapat mengakses atau menjangkau skim kredit
yang

telah

ada.

Dari

hasil

survei

AKATIGA

memperlihatkan bahwa usaha kecil yang sudah mampu
menjangkau

skim

kredit

yang telah

disediakan

jumlahnya masih sangat kecil. Detail akses pengusaha
kecil terhadap kredit dapat dilihat pada tabel berikut :

Pengusaha kecil masih menghadapi
kendala untuk dapat mengakses
atau menjangkau skim kredit yang
telah ada.

Tabel 3.8
Persentase Responden yang Mampu
Menjangkau Kredit Berdasarkan Perubahan Kinerja Usaha dan Jenis Usaha

Kinerja /Jenis Usaha

% Responden yang
Menjangkau

% Responden yang tidak
mampu Menjangkau

Total

Pert.Kakao

0,0

100

100

Ind. Gerabah

14,0

86

100

Perd. Pakaian bekas import

12,0

88

100

Pert. Paprika

30,0

70

100

Ind. Mebel

28,0

72

100

Ind.Bordir

0,0

100

100

PKL Makanan Sulut

23,1

76,9

100

Ind. Rotan

32,5

67,5

100

PKL Makanan DIY

26,0

74

100

Ind. Sepatu

8,8

91,2

100

Ind. Kopi

6,7

93,3

100

83,.9

16,1

100

PKL Makanan Jabar

25,0

75

100

Jasa Fotocopy

44,0

56

100

Perikanan

7,4

92,6

100

Jasa angkutan becak

8,0

92

100

Jasa angkutan

72,0

28

100

Ind. Gula

30,8

69,2

100

NAIK

TURUN POTENSI NAIK

Pert.Cengkeh

TURUN

Dari tabel di atas nampak bahwa persentase tertinggi
pengusaha kecil yang mampu menjangkau fasilitas
kredit (di atas 50%) terjadi di pertanian cengkeh, dan
jasa angkutan. Artinya bahwa jenis-jenis usaha di atas
memiliki prasyarat yang mampu dimanfaatkan atau
digunakan untuk dapat menjangkau fasilitas kredit
yang tersedia. Mesin-mesin fotocopy dan angkutan
dapat

dimanfaatkan

sebagai

agunan

dalam

memperoleh berbagai fasilitas kredit tersebut. Namun
meskipun potensi keterjangkauan pengusaha kecil
pada beberapa jenis usaha cukup besar namun belum
tentu pengusaha-pengusaha pada jenis tersebut mau
atau sudah memanfaatkan skim kredit yang ada.
Beberapa faktor yang terungkap pada saat monitoring
yang

menyebabkan

pengusaha

kecil

belum

memanfaatkan kredit yang tersedia adalah tidak
tertarik, tidak butuh,

dan takut resiko berhutang.

Sebagian pengusaha kecil yang tidak tertarik terhadap
kredit formal karena mereka beranggapan bahwa
kredit formal biasanya lebih diperuntukkan bagi
pengusaha-pengusaha

menengah

dan

besar--dan

bukan untuk pengusaha kecil. Sebagian lain pengusaha
kecil juga merasa tidak butuh kredit formal karena
kebutuhan modal mereka masih dapat ditanggulangi
dari komunitasnya. Sementara sebagian pengusaha lain
merasa takut berhutang karena takut agunan yang
diberikan pada pihak bank suatu ketika akan disita,
padahal aset tersebut merupakan modal dasar untuk
penghidupan mereka dan keluarganya.

Beberapa faktor yang menyebabkan
pengusaha kecil belum
memanfaatkan kredit yang tersedia
adalah tidak tertarik, tidak butuh
dan takut resiko berhutang.

Pengusaha

kecil

masih

belum

banyak

yang

memanfaatkan fasilitas kredit dapat juga diartikan
bahwa memang mungkin persoalan yang paling
mendasar bagi pengusaha kecil bukan pada kredit. Hal
tersebut dinyatakan dari beberapa temuan mendalam
dalam studi ini yang melihat bahwa persoalan
mendasar yang dihadapi pengusaha kecil dalam masa
krisis adalah ketersediaan bahan baku dengan harga
yang terjangkau. Hal ini dibuktikan dengan kasus yang
terjadi pada jasa tranportasi yang memperlihatkan
bahwa meskipun pemerintah memberikan dukungan
kredit khusus terhadap jenis usaha tersebut, namun
karena ketersediaan suku cadang rendah maka
harganyapun melonjak tak terjangkau pengusaha kecil.
Agak berbeda kasusnya dengan petani cengkeh dimana
fasilitas kredit yang diperoleh para petani cengkeh
tidak

optimal

maksimalisasi

dimanfaatkan
produksi

untuk

cengkeh

kebutuhan

tetapi

justru

dimanfaatkan untuk pengembangan komoditi yang lain
atau pemenuhan kebutuhan konsumtif. Hal tersebut
disebabkan karena keberadaan tata niaga cengkeh
lebih merugikan petani sehingga petani enggan
menanamkan modalnya lebih banyak pada komoditi
tersebut.

Di

luar

pengusaha

kecil

yang

belum

mau

memanfaatkan kredit formal, terdapat pengusaha kecil
yang memang belum dapat menjangkau kredit formal
meskipun kebutuhan mereka terhadap kredit tersebut
cukup tinggi. Beberapa faktor yang menjadi hambatan
mengapa pengusaha kecil belum dapat mengakses

Fakta belum banyak pengusaha kecil
yang memanfaatkan fasilitas kredit
dapat juga diartikan bahwa memang
persoalan yang paling mendasar
bagi pengusaha kecil bukan pada
kredit

fasilitas kredit yang ada tertuang dalam tabel berikut
ini :

Tabel 3.9
Persentase Responden per Jenis Usaha Berdasarkan
Alasan yang Tidak Mampu Menjangkau Kredit, Perubahan Kinerja dan Jenis Usaha

Perubahan

Jenis Usaha

Kinerja

Naik

Tidak Memiliki
Informasi detail

Tidak mampu
Memenuhi
Persyaratan

Lainnya

Total

Pertanian Coklat

14,3

85,7

0

100

Manufaktur Gerabah

38,8

27,9

33,3

100

Perdagangan
bekas 'import'

17,6

82,4

0

100

25

75

0

100

Industri Mebel

19,4

80,6

0

100

Industri Bordir

33,3

44,5

22,2

100

24,5

51

24,5

100

Industri Rotan

27

69

4

100

PKL Makanan Yogyakarta

tad

tad

tad

100

0

100

0

100

Industri Pengolahan Kopi

33,3

33,3

33,3

100

Pertanian Cengkeh

20,3

79,7

0

100

PKL Makanan
Tenda 'Jabar'

33,3

66,9

0

100

Jasa Fotocopy

0

59

41

100

Perikanan Jaring Apung

0

100

0

100

Jasa Transportasi Becak

tad

tad

tad

100

0

100

0

100

Pakaian

Pertanian Paprika*

Turun

Potensi Naik PKL Makanan "Sulawesi
Utara

Industri Sepatu

Turun

Alasan (% Responden)

Jasa

warung

transportasi

Angkutan Kota
Industri Pengolahan Gula

66,7

33,3

0

100

Keterangan lainnya : (1) Jumlah tidak memenuhi persayaratan (2) Belum perlu
tad = tidak ada data

Nampak dari tabel beberapa alasan yang menyebabkan
masih rendahnya akses pengusaha kecil terhadap
kredit yaitu tidak dimilikinya informasi yang detail
tentang fasilitas-fasilitas kredit yang tersedia, tidak

Alasan yang menyebabkan masih
rendahnya akses pengusaha kecil
terhadap kredit yaitu tidak
dimilikinya informasi yang detail
tentang fasilitas-fasilitas kredit yang
tersedia.

mampu memenuhi persyaratan yang diwajibkan di
dalam skim-skim kredit kecil, jumlah pinjaman yang
tidak sesuai dengan kebutuhan, dan sebagian kecil
pengusaha

kecil

menyatakan

memang

belum

membutuhkan kredit formal.

Salah satu faktor yang menyebabkan pengusaha kecil
tidak memiliki informasi detail tentang kredit adalah
pengusaha kecil cenderung bersikap pasif terhadap
kebutuhan informasi kredit. Pengusaha kecil cenderung
tidak mengalokasikan waktu khusus untuk mencari
informasi detail tentang kredit--meskipun sebenarnya
sangat membutuhkan. Sementara informasi langsung
dari pihak perbankan masih sulit diandalkan. Padahal
dari temuan monitoring ini memperlihatkan bahwa
sumber paling efektif terhadap informasi kredit
bersumber dari teman dan pihak perbankan. Sumbersumber

informasi kredit secara lebih detail dapat

dilihat pada tabel berikut:

...........pengusaha kecil cenderung
bersikap pasif terhadap kebutuhan
informasi kredit.

Tabel 3.10
Persentase Responden Berdasarkan Sumber Informasi Kredit
Perubahan Kinerja Usaha dan Jenis Usaha

Kinerja/Jenis Usaha

Persentase Responden Berdasarkan Sumber Informasi (%)
Med. Cetak Med. Elektronik

Bank

Sumber lain

Teman

Institusi

NAIK
Pert.Kakao

0

33,3

8,3

33,4

25

0

Ind. Gerabah

7,4

0

59,3

0

25,9

7,4

Perd. Pakaian bekas

13

4,3

8,7

34,8

39,1

0

26,1

8,7

17,3

30,4

0

17,4

0

2,8

86,1

0

8,3

2,8

Ind.Bordir

0

9,1

63,6

9,1

18,2

0

PKL Makanan Sulut

0

23,8

0

61,9

14.3

0

Ind. Rotan

20,8

20,8

12,5

0

37.5

8.3

PKL Makanan DIY

23,1

0

308

46,2

0

0

Ind. Sepatu

0

0

44,4

0

11,2

44,4

Ind. Kopi

0

0

73,3

20

6,7

0

61,1

27,8

0

0

0

11,1

PKL Makanan Jabar

16,7

0

83,3

0

0

0

Jasa Fotocopy

6,7

0

40

13,3

6,7

33,3

Perikanan

14,3

0

43

0

51,2

0

Jasa angkutan becak

0

0

20

40

0

40

Jasa angkutan

0

5,3

68,3

10,5

0

15,8

Ind. Gula

0

9,1

59,1

9,1

22,7

0

Pert. Paprika
Ind. Mebel

TURUN POTENSI NAIK

Pert.Cengkeh

TURUN

Kendala-kendala

Pengusaha

Kecil

Untuk

Dapat

yang

tidak

dapat

Memanfaatkan Kredit
Banyak

pengusaha

memanfaatkan

kecil

fasilitas

kredit

yang

tersedia

disebabkan karena adanya kendala-kendala yang
menghambat akses mereka kepada fasilitas tersebut.
Seperti diungkap dalam studi kredit untuk rakyat
(Seldadyo, dkk), kendala yang cukup berpengaruh
terhadap terbatasnya penyaluran kredit disebabkan
karena 4 bias kredit untuk rakyat : pertama, adanya
bias sasaran. Di sini sektor-sektor usaha kecil sebagai
sasaran kredit kecil gagal didefinisikan menurut kondisi
faktual yang ada sehingga skim kredit cenderung
disusun berdasarkan asumsi pihak penyalur kredit
dibandingkan melihat betul persoalan dan kebutuhan
yang ada. Kedua, bias ekonomi formal. Bisnis rakyat
yang bernilai kecil dan sangat kecil tidak selamanya
atau sulit untuk dibaca dalam format ekonomi formal.
Ini seringkali menjadi kendala besar untuk pengusaha
kecil dimana pengusaha kecil diharuskan memenuhi
berbagai persyaratan formal yang tidak dimiliki. Ketiga,
bias kelembagaan formal. Sejalan dengan bias bisnis
formal di sini intervensi kredit kecil ke arah bisnis
rakyat dilakukan dengan cara menghadapkan institusi
bisnis rakyat dan institusi perkreditan di dalam aturanaturan kelembagaan baru yang rigid. Contoh paling
kongkrit untuk keadaan ini adalah persoalan agunan
dalam penyaluran kredit. Keempat bias suku bunga.
Kenyataan yang menarik dalam dinamika pembiayaan
usaha rakyat adalah banyak sekali pembiayaan bisnis

Terbatasnya penyaluran kredit
disebabkan karena 4 bias kredit
untuk rakyat ...................

rakyat terutama melalui institusi informal yang
menetapkan tingkat suku bunga di atas suku bunga
pasar sebelum krisis. Dalam konteks krisis meskipun
pemerintah mencoba memberikan subsidi yang cukup
besar terhadap 17 skim kredit baru untuk usaha kecil
dan menengah, namun bunga yang diterapkan yang
masih dirasakan memberatkan para pengusaha kecil
untuk mengakses dan memanfaatkannya. Empat bias
di atas masih sangat terasa menjadi persoalan dan
kendala usaha kecil untuk mengakses kredit.

Hambatan-hambatan

di

atas

terasa

sangat

memberatkan pengusaha kecil untuk mampu dan
dapat mengakses kredit. Hal tersebut dapat didukung
dari hasil studi dari The Asia Foundation yang
memberikan gambaran menarik mengenai hambatanhambatan bagi UKM di dalam memperoleh kredit
(periode Oktober 1996 sampai September 1997)
sebagai berikut : jaminan atau kolateral (28%), proses
panjang untuk memperoleh kredit (24%), suku bunga
tinggi (18%), pungutan resmi (13%) dan pungutan tidak
resmi (16%). Selama periode Oktober 1997 sampai
Maret

1998,

terdapat

hambatan-hambatan

perubahan

yang

persentase

dirasakan

untuk

memperoleh kredit UKM sebagai berikut : suku bunga
tinggi (38%), jaminan atau kolateral (21%), proses
panjang untuk memperoleh kredit (20%), pungutan
resmi (10%) dan pungutan tidak resmi (11%). Dengan
kata lain kredit UKM tidak akan tersalurkan selama
peraturan perbankan komersial juga berlaku untuk
kredit UKM. Hambatan yang paling dirasakan pada

periode Oktober 1997-Maret 1998 (masa krisis) adalah
tingkat

suku

bunga

yang

dirasakan

sangat

memberatkan (28%). Ini disebabkan karena dari sisi
pengusaha kecil terjadi penurunan kemampuan untuk
membayar tingkat suku bunga yang normal sekalipun.
Sementara dari sisi pihak penyalur dana yang harus
menetapkan tingkat suku bunga pinjaman yang tinggi
karena mereka pun harus membayar tingkat suku
bunga tabungan dan deposito yang juga tinggi.

Pemanfaatan kredit kecil oleh pengusaha kecil
Meskipun

masih

banyak

pengusaha

kecil

yang

mengalami kesulitan memperoleh fasilitas kredit,
namun beberapa pengusaha kecilpun sudah ada yang
mampu memanfaatkan fasilitas skim kredit yang
tersedia. Persentase pengusaha kecil yang mampu
mengakses kredit tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.11
Persentase Pengusaha Kecil yang Memanfaatkan Kredit
dan Jenis Kredit yang dimanfaatkan Berdasarkan Jenis Usaha
dan Perubahan Kinerja Usaha

Jenis Usaha

% Responden

Jenis dan Sumber Kredit yang Dimanfaatkan

NAIK
Pert. Kakao

2,3

Tidak ada data

Ind. Gerabah

35,3

Kredit Lunak dari PT TELKOM

Perd. Pakaian Bekas Import

9,1

KUK (BRI)

Pert. Paprika

36,4

KUT (BRI), kredit dari Koperasi, LSM dan
Pengusaha Besar

Ind. Mebel

40,5

KUK (BRI dan BNI), Koperasi, KMKP (BBD)

28,6

Tidak ada data

PKL Makanan Sulut

0

Tidak ada data

Ind. Rotan

10

KMKP, KUK, Simpedes (Bank Swasta)

TURUN POTENSI NAIK
Ind. Bordir

PKL. Makanan DIY
Ind. Sepatu

16,7
80

Ind. Kopi

72,7

Perikanan

0

Pert. Cengkeh

KUK (BRI), Kredit dari Koperasi
Kredit dari Bank Swasta dan BUMN
KUK (BRI)
Tidak ada data

74,1

KUT (BRI)

28,6

Simpedes (BRI), KUK (BPR)

TURUN
PKL Makanan Jabar
Jasa Fotocopy

0

Tidak ada data

Jasa Angkutan

68

KKB (BUN dan BRI), KI (BRI dan Bank
Swasta), Dealer Mobil.

Jasa Angkutan Becak

4

KU (BRI)

Ind. Gula Cetak

65

Simpedes (BRI).

Berdasarkan tabel diatas, tampak bahwa persentase terbesar (di
atas 50%) yang telah mampu memperoleh dan memanfaatkan
kredit formal berasal dari jenis usaha cengkeh, kopi, transportasi
dan gula cetak.

Beberapa kondisi yang dapat berpengaruh terhadap rendahnya
aksesibilitas pengusaha kecil terhadap kredit diantaranya :
Pertama, kelompok sasaran tidak bisa menikmati pelayanan yang
tersedia karena keterbatasan pengetahuan dan informasi yang
dimiliki oleh kelompok sasaran itu sendiri, meskipun pelayanan
yang disediakan sebenarnya sangat mungkin dapat menjangkau
mereka. Dari hasil survei AKATIGA memperlihatkan bahwa
persentase jumlah pengusaha kecil yang tidak tahu tentang

Akses pengusaha kecil
terhadap informasi kredit
itu masih rendah.
Padahal akses kepada
informasi kredit sama
pentingnya dengan akses
terhadap keterjangkauan
dan pemanfaatan kredit
itu sendiri.

informasi kredit jauh lebih besar dibandingkan dengan pengusaha
kecil yang memiliki informasi dan pengetahuan tentang kredit. Hal
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Persentase Responden Berdasarkan
Pengetahuan dan Informasi Pengusaha Kecil Terhadap Kredit
dan Perubahan Kinerja Usaha

Kategori

Jenis Usaha

Pengetahuan thd Informasi kredit (%)
Tahu Betul Sekedar
Tahu

Naik

Tidak tahu Total

Pertanian Coklat

20

80

0

100

Manufaktur Gerabah

20

36

44

100

46

54

0

100

Perdagangan
'import'

Pakaian

bekas

Pertanian Paprika*

23,3

53,4

23,3

100

Industri Mebel

44

35

21

100

Turun

Industri Bordir

8,3

33,4

58,3

100

Potensi Naik

PKL Makanan "Sulawesi Utara

10,9

27,3

61,8

100

Industri Rotan

100

0

0

100

2

30

68

100

Industri Sepatu

8,8

17,7

73,5

100

Industri Pengolahan Kopi

51,7

48,3

0

100

Pertanian Cengkeh

1,7

91,6

6,7

100

PKL Makanan warung Tenda
'Jabar'

15

15

70

100

16,7

54,1

29,2

100

Perikanan Jaring Apung

4

24

72

100

Jasa Transportasi Becak

7,4

22,2

70,4

100

Jasa transportasi Angkutan Kota

4

72

24

100

Industri Pengolahan Gula

2

42

56

100

PKL Makanan Yogyakarta

Turun

Jasa Fotocopy

Kedua, kondisi yang justru muncul karena bentuk
skema pelayanan yang disediakan. Institusi pelayanan
tidak mampu melayani kelompok sasaran, karena
keterbatasan

dari

skema

pelayanan

yang

dikembangkan.
Ketiga, adanya hambatan yang berkaitan dengan
keberadaan peranan institusi perantara sehingga
diantara kelompok sasaran dan pemberi pelayanan ada
jarak cukup lebar dan tidak memungkinkan mereka
bertemu
Keempat, skema pelayanan yang dibangun tidak cocok
dengan kebutuhan kelompok sasaran. Kondisi ini paling
sering ditemukan di lapangan. Pengusaha kecil merasa

bahwa skim-skim yang ada tidak dapat memenuhi
kebutuhan

mereka

karena

plafon

kredit

yang

disediakan terlalu kecil. Hal tersebut dikeluhkan oleh
para petani dengan KUT misalnya. Tingkat suku bunga
yang terlalu tinggi, terlebih dalam situasi krisis saat ini
menjadikan petani takut untuk mengakses kredit yang
ada. Persoalan agunan bagi pengusaha kecil masih
merupakan persoalan rumit yang belum dapat
dipecahkan dalam skim-skim baru yang digulirkan
pemerintah.

Dari

pengamatan

lapangan

kondisi

pertama, kedua, ketiga dan keempat seringkali
ditemukan dan dirasakan oleh pengusaha kecil untuk
dapat mengakses kredit yang ada.

Kemampuan dan harapan usaha kecil untuk dapat
mengakses kredit
Studi monitoring ini juga berusaha untuk menggali
informasi tentang syarat-syarat apa yang sebenarnya
dapat dipenuhi pengusaha kecil bila ingin meminjam
uang kepada lembaga-lembaga keuangan formal.
Paling tidak ada tiga kategori syarat yang ditanyakan
dalam survei yaitu syarat di bidang agunan, legalitas,
dan prosedur. Jawaban mereka terhadap pertanyaan
tersebut diringkas dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Prasyarat yang dapat Dipenuhi Usaha Kecil Untuk Mengakses Kredit
Berdasarkan Jenis Usaha dan Perubahan Kinerja

Jenis Usaha

Harapan di Bid. Persyaratan
Agunan

Legalitas

Prosedur

NAIK
Ind. Gerabah

Kendaraan dan sertifikat
usaha

Tidak ada data

Pembuatan proposal
disederhanakan

Perd. Pakaian Bekas
Import

KTP dan Tanah

Surat sanggup bayar

Tidak ada data

Pert. Paprika

Tanah, Tanah dan BPKB,
Rumah, BPKB kendaraan
dan rumah.

Tidak usah legalitas,
TDP. MPWP, SITV

Tidak ada data

Ind. Mebel

Tanah/Kebun, rumah
dan asset perusahaan

Ijin usaha/akte
kepemilikan usaha

Prosedur
dipermudah

Ind. Rotan

Surat perintah kerja

tidak ada data

Pembuatan proposal
disederhanakan

Ind. Sepatu

Rumah

Ijin usaha/akte
kepemilikan usaha

Pembuatan proposal
disederhanakan

Ind. Kopi

Cukup kepercayaan dan
rumah

Cukup kepercayaan

Prosedur
dipermudah

Pert. Cengkeh

Tidak perlu agunan
(50%), akte tanah, Surat
keterangan kepemilikan
kebun cengkeh

Tidak usaha, surat
permohonan, surat
kepemilikan, surat
perjanjian, surat
pernyataan, surat
permohonan yang
diketahui Kades

tidak ada data

Jasa Fotocopy

Mobil

Surat Ijin usaha

Dipermudah

Ind. Gula Cetak

tidak ada data

tidak ada data

Persyaratan dan
pembuatan proposal
lebih dipermudah

TURUN POTENSI NAIK

TURUN

(dimengerti)

Di samping persoalan syarat, para pengusaha kecil yang
disurvei juga mengemukakan kebutuhan jumlah bunga,
waktu peminjaman, dan jumlah kredit yang diinginkan
oleh pengusaha kecil.

Tabel 3.14
Kebutuhan dan Kesanggupan Usaha Kecil Terhadap Kredit
Berdasarkan Tingkat Suku Bunga dan Jangka Waktu Pinjaman,
Perubahan Kinerja dan Jenis Usaha
Oktober 1998

Kinerja/Jenis Usaha

Bunga
(%/bulan)

Jangka Waktu (Tahun)

Jumlah

Pert.Kakao

2,39

0,74

tad

Ind. Gerabah

1,25

3,5

< Rp.150 Juta

Perd. Pakaian bekas import

2,5

1,78

Rp. 5 Juta-Rp.10 Juta

Pert. Paprika

2,38

2,74

Rp.5 Juta- Rp. 200 Juta

Ind. Mebel

1,25

3,93

< Rp. 100 Juta

Ind.Bordir

tad

tad

tad

PKL Makanan Sulut

tad

tad

tad

Ind. Rotan

1,5

tad

tad

PKL Makanan DIY

tad

tad

tad

Ind. Sepatu

1,67

2,67

tad

Ind. Kopi

2,08

1,78

Rp.2 Juta-Rp. 10 Juta

Pert.Cengkeh

0,8

0,33

< Rp. 15 Juta

PKL Makanan Jabar

tad

tad

tad

Jasa Fotocopy

0,8

1,67

Rp. 100 ribu-Rp 10
Juta

Perikanan

tad

tad

tad

Jasa angkutan becak

tad

tad

tad

NAIK

TURUN POTENSI NAIK

TURUN

Jasa angkutan

tad

tad

tad

Ind. Gula

tad

4

tad

Keterangan : tad = tidak ada data

Data kuantitatif yang diperoleh berkaitan dengan
harapan dan kesanggupan pengusaha kecil terhadap
kredit membuktikan bahwa sebenarnya skim-skim
kredit yang ada saat ini belum sesuai dengan
kebutuhan dan kesanggupan usaha kecil.

Persoalan penting lain berkaitan dengan pemberian
kredit adalah berapa besar dan berapa tahap

Data kuantitatif yang diperoleh
berkaitan dengan harapan dan
kesanggupan pengusaha kecil
terhadap kredit membuktikan bahwa
sebenarnya skim-skim kredit yang
ada saat ini belum sesuai dengan
kebutuhan dan kesanggupan
usaha kecil.

pemberian kredit harus dilakukan agar kontinuitas dan
perkembangan usaha tetap terjamin. Berdasarkan hasil
monitoring memperlihatkan bahwa

kredit harus

mempertimbangkan kebutuhan dan kinerja usaha kecil.
Pemberian kredit pada jenis usaha yang naik misalnya
harus mempertimbangkan beberapa persoalan yang
dihadapi. Persoalan mendasar berkaitan dengan bahan
baku misalnya harus diselesaikan terlebih dahulu
melalui kredit khusus. Selanjutnya harus dilihat
persoalan

berikutnya

menyangkut

kebutuhan

pembiayaan dalam rangka ekspor.

Untuk kebutuhan ekspor input, pihak penyalur dana
harus memonitoring sehingga kebutuhan-kebutuhan
dana yang mendesak untuk pemenuhan pesanan
segera
maupun

dapat

diatasi.

kinerja

Memperhatikan

usaha

beserta

persoalan
perubahan-

Pemberian kredit harus
mempertimbangkan berapa besar
dan berapa tahap pemberian kredit
harus dilakukan sehingga
kontinuitas dan perkembangan
usaha tetap terjamin.

perubahannya

secara

spesifik

per

jenis

usaha

diharapkan kucuran dana dapat lebih efektif bagi
perkembangan usaha kecil yang dibantu.

BAB IV

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Salah satu kritik terhadap proses perumusan kebijakan
publik di Indonesia adalah kurangnya dukungan
informasi mengenai dinamika yang terjadi di level
bawah. Akibatnya, banyak kebijakan yang dibuat
ternyata kurang tepat sasaran. Berbagai kajian tentang

....... banyak kebijakan yang dibuat
ternyata kurang tepat sasaran.

kebijakan usaha kecil pun menunjukkan bahwa
persoalan serupa juga dihadapi. Berkaitan dengan
kondisi tersebut di atas, pemahaman yang lebih baik
tentang permasalahan yang dihadapi komunitas usaha
kecil diharapkan akan membantu proses re-formulasi
kebijakan usaha kecil yang terarah dan tepat sasaran.
Disinilah letak pentingnya temuan mengenai dampak
krisis terhadap usaha kecil, yang diharapkan dapat
memberikan rekomendasi yang kongkrit bagi kebijakan
usaha kecil di masa mendatang.

Tujuan utama berbagai upaya pengembangan usaha
kecil adalah untuk meningkatkan kontribusi usaha kecil
terhadap

perekonomian

nasional

dalam

produk

domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, dan
peningkatan nilai ekspor. Di masa krisis, usaha kecil
juga

terpukul,

namun

saat

ini

sudah

mulai

memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan. Walaupun
kebangkitan ini secara rata-rata jauh untuk bisa
dianggap sebagai kembali pada kondisi semula, namun

Disinilah letak pentingnya temuan
mengenai dampak krisis terhadap
usaha kecil, yang diharapkan dapat
memberikan rekomendasi yang
kongkrit bagi kebijakan usaha kecil di
masa mendatang.

dengan kolapsnya usaha besar, diyakini peranan usaha
kecil dalam perekonomian menjadi semakin kuat.
Dengan keyakinan ini, komitmen pemerintah maupun
LSM,

serta

kepedulian

donor

dan

lembaga

internasional untuk mendukung usaha kecil pun
meningkat. Untuk itu sejumlah sumber daya telah
dialokasikan, dan berbagai kebijakan baru telah dibuat
untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi
usaha kecil mengembangkan potensinya. Dengan
mempertimbangkan situasi usaha kecil di masa krisis,
bagaimanakah sebaiknya kebijakan dirumuskan untuk
membantu meningkatkan daya saing dan kinerja usaha
kecil di Indonesia?

Rumusan implikasi kebijakan dalam bagian ini dibagi
dalam dua kategori besar yaitu kebijakan umum dan
kebijakan khusus. Kebijakan umum akan menyangkut
semua level kinerja usaha sementara implikasi
kebijakan khusus akan menyangkut kebutuhan usaha
kecil yang secara spesifik dihadapi usaha kecil pada
masing-masing level kinerja usaha.

KEBIJAKAN UMUM :

Kebijakan perlu menerapkan sistem targetting yang
lebih fokus dan jelas
Apabila krisis berdampak berbeda terhadap usaha kecil
berdasarkan jenis usahanya maupun lokasinya (di
perkotaan atau di pedesaan), maka berbagai kebijakan

.... berbagai kebijakan yang
diarahkan untuk mengatasi dampak
krisis harus memiliki sistem
targetting yang jelas.

yang diarahkan untuk mengatasi dampak krisis harus
memiliki sistem targetting yang jelas. Kebijakan yang
bersifat terlalu umum (seragam untuk setiap usaha
tanpa memperhatikan karakternya) tidak akan efektif
bahkan bisa tidak berguna sama sekali. Akan lebih
efektif bila kebijakan dibuat lebih fokus dan spesifik per
jenis usaha dan per daerah. Usaha kecil yang
kinerjanya meningkat di masa krisis tentunya akan
memiliki kebutuhan yang berbeda dengan usaha kecil
yang sempat mengalami penurunan kinerja namun
menunjukkan kemungkinan pemulihan ataupun usaha
kecil yang kinerjanya terus memburuk dari waktu ke
waktu.

Tujuan maupun kelompok sasaran untuk setiap
program sebaiknya ditetapkan secara tegas di muka.
Sebagai contoh, kelompok sasaran program kredit
bersubsidi misalnya seharusnya dapat dirumuskan
sejak awal siapa target sasarannya, bagaimana
karakteristik usahanya, apa persoalannya, dan apa
kebutuhannya. Kejelasan mengenai hal-hal tersebut
sangat penting sekali untuk merumuskan target
sasaran dan skim kredit dengan tepat. Dengan
demikian tidak ada lagi petani yang mengeluh dengan
skim kredit KUT yang ternyata pola angsuran atau pola
pengembaliannya terlalu membebankan karena tidak
mengikuti pola penanaman dan masa panen. Pada sisi
yang lain juga akan ditekan persoalan yang muncul di
kalangan pengusaha di sektor industri karena plafon
yang disediakan terlalu rendah dan tidak sesuai dengan
kebutuhan. Kebijakan dan program untuk usaha kecil

sampai dengan saat ini masih

banyak kelemahan

karena mereka yang paling membutuhkan justru tidak
terjangkau, atau apa yang ditawarkan oleh program
masih dirasakan kurang sesuai dengan kebutuhan
mereka.

Berkaitan dengan aspek targetting ini, perempuan
yang terlibat di usaha kecil juga merupakan kelompok
yang perlu diperhatikan sebagai kelompok sasaran
khusus. Meskipun studi ini tidak memiliki data
kuantitatif

yang

menunjukkan

berapa

jumlah

perempuan yang terlibat di usaha kecil, namun temuan
lapangan menunjukkan bahwa pada beberapa kasus,
perempuan lebih banyak bekerja pada usaha-usaha
yang kinerjanya turun karena beberapa kendala yang
membatasi untuk bergerak lebih aktif (persoalan
informasi dan lingkungan). Sementara temuan lain
memperlihatkan bahwa ternyata perempuan mampu
bersikap dan bertindak

lebih responsif terhadap

peluang yang ada. Namun karena kebijakan usaha kecil
seringkali tidak memperhatikan aspek perempuan di
dalamnya, maka potensi yang ada seringkali tidak
optimal untuk dikembangkan.

Intervensi untuk mengatasi dampak krisis terhadap
usaha kecil semestinya melihat juga inisiatif-inisiatif
yang telah muncul dari komunitas usaha kecil sendiri.
Studi ini menemukan adanya upaya usaha kecil untuk
beradaptasi dengan keadaan dan mencari jalan keluar
yang

kreatif

untuk

memecahkan

permasalahan

Intervensi untuk mengatasi dampak
krisis terhadap usaha kecil
semestinya melihat juga inisiatifinisiatif yang telah muncul dari
komunitas usaha kecil sendiri

mereka. Setiap bentuk dukungan dan intervensi
hendaknya melihat inisiatif ini sebagai titik masuk
untuk mendorong usaha kecil keluar dari himpitan
masalahnya di masa krisis.

Perlu dukungan bagi usaha kecil untuk meraih
peluang yang terbuka
Di masa krisis seperti sekarang ini, dimana banyak
orang

kehilangan pekerjaan dan pendapatannya di

sektor formal/usaha besar dan menengah, maka usaha
kecil dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan
alternatif. Berbagai program jaring pengaman sosial
(JPS) pada prinsipnya juga mendorong masyarakat
untuk mengembangkan usaha kecil. Kegiatan usaha
yang dijalani oleh para pengusaha baru ini umumnya
tidak didasarkan atas informasi yang akurat tentang
potensi dan daya serap usahanya, sehingga terjadi
kompetisi yang masif di beberapa jenis usaha tertentu
misalnya perdagangan skala kecil. Padahal studi ini
menunjukkan bahwa economic opportunitites di luar
sektor perdagangan sesungguhnya cukup terbuka, dan
peluang ini sebaiknya

ditangkap melalui program-

program yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah
maupun lembaga non pemerintah.

kebijakan usaha kecil di
masa krisis hendaknya
diarahkan untuk meraih dan
mempertahankan peluang
yang telah terbuka bagi
usaha kecil.

Pada prinsipnya, kebijakan usaha kecil di masa krisis
hendaknya

diarahkan

mempertahankan

untuk

meraih

dan

peluang yang telah terbuka bagi

usaha kecil. Pilihan untuk ekspor, misalnya, saat ini
menjadi semakin banyak, tidak saja akibat depresiasi

Namun demikian studi ini
menunjukkan bahwa usaha kecil tidak
selalu dapat meraih peluang bisnis

nilai rupiah tetapi juga akibat kolapsnya usaha besar
dan menengah yang menjadi kompetitor usaha kecil
selama ini. Namun demikian studi ini menunjukkan
bahwa usaha kecil tidak selalu dapat meraih peluang
bisnis yang terbuka tersebut akibat adanya beberapa
hambatan struktural yang mereka hadapi. Pemerintah
dalam hal ini harus tetap berupaya semaksimal
mungkin menghilangkan berbagai hambatan yang telah
membuat usaha kecil sulit meraih peluang bisnis antara
lain dengan menghilangkan/mengurangi berbagai biaya
yang telah membatasi usaha kecil untuk dapat meraih
peluang berusaha dan sekaligus memperluas usaha
mereka. Proses peraturan dan perijinan bagi usaha
kecil dengan demikian harus ditinjau

kembali.

Utamanya peraturan dan perijinan yang terkait dengan
proses ekspor dan pengadaan input produksi.
Pada masa krisis seperti sekarang ini, para pengusaha
kecil sering dibingungkan oleh berbagai perkembangan
yang disebabkan ketimpangan dalam arus informasi.
Mengapa harga bahan baku yang tiba-tiba naik dua
atau tiga kali lipat, sementara harga jual tidak bisa
dinaikkan

sebesar

itu

?

Mengapa

penjelasan

pemerintah sering tidak sesuai dengan keadaan di
lapangan ?. Siapa di kalangan pemerintah, koperasi,
asosiasi, perguruan tinggi, LSM, yang dapat menjawab
kebingungan ini ? Oleh sebab itu diperlukan adanya
arus informasi yang obyektif kepada masyarakat
pengusaha kecil yang awam tentang berbagai hal yang
terkait dengan usaha mereka termasuk apa dampak
dan konsekuensi krisis terhadap usaha mereka,
kebijakan apa yang dikeluarkan pemerintah dan

....... usaha kecil tidak selalu
dapat meraih peluang bisnis
yang terbuka tersebut akibat
adanya beberapa hambatan
struktural yang mereka
hadapi.

lembaga-lembaga donor untuk mengatasi masalah
mereka, dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi
dalam proyek pemerintah maupun donor tersebut.

KEBIJAKAN KHUSUS

Kebijakan khusus harus diupayakan dengan visi untuk
membangun usaha kecil. Upaya membangun usaha
kecil

dilakukan

dengan

dua

pendekatan

yaitu

membangun kekuatan intern usaha kecil di jalur

Kebijakan khusus harus
diupayakan dengan visi untuk
membangun usaha kecil yaitu
membangun kekuatan intern dan
memperluas kekuatan kompetisi.

produksi dan distribusi dan memperluas kekuatan
kompetisi,

dengan

menghilangkan

hambatan-

hambatan yang dialami usaha kecil untuk berusaha dan
berkompetisi. Beberapa kebijakan yang perlu dilakukan
untuk membangun kekuatan di dua sisi tersebut adalah
:

Perlu kebijakan khusus berkaitan dengan bahan baku
Kebijakan ini diharapkan dapat membangun kekuatan
usaha kecil di jalur produksi. Di masa krisis, masalah
bahan baku mencuat melebihi masalah lain yang
secara tradisional dihadapi usaha kecil seperti masalah
permodalan. Hasil studi ini menunjukkan adanya kaitan
yang erat antara persentase kenaikan harga bahan
baku dengan kinerja usaha di masa krisis. Jenis usaha
yang mengalami penurunan kinerja di masa krisis

Masalah bahan baku mencuat
melebihi masalah lain yang secara
tradisional dihadapi usaha kecil
seperti masalah permodalan.

mengalami kenaikkan harga bahan baku antara 90%370%. Selain itu, bahan baku impor dan yang
exportable sangat sulit diperoleh tidak saja karena
harganya melonjak tetapi juga karena bahan baku
tersebut menghilang dari pasaran. Studi ini juga
menunjukkan bahwa usaha yang kinerjanya mengalami
kenaikkan justru menggunakan bahan baku yang
sebagian besar merupakan bahan baku lokal. Bagi
usaha kecil secara umum, kebutuhan yang terkait
dengan bahan baku adalah:
•

Kebutuhan akan keterjangkuan dan stabilnya harga
bahan baku. Tentunya situasi ini akan sangat
tergantung pada situasi makro. Situasi yang ada
sekarang adalah, harga bahan baku akan naik
mengikuti nilai kurs rupiah

terhadap dolar AS,

tetapi ketika kurs rupiah menguat, harga bahan
baku tidak otomatis turun, sementara harga jual
produk akhir turun (komoditas pertanian dan
manufaktur untuk ekspor). Kebutuhan ini dirasakan
oleh semua jenis usaha pada semua kategori
kinerja.
•

Kebutuhan

akan

ketersediaan

bahan

baku

utamanya untuk usaha kecil berorientasi ekspor
yang menggunakan bahan baku lokal. Untuk
menjamin terpenuhinya kebutuhan bahan baku
industri

dalam

kemungkinan

negeri,

adanya

perlu

kebijakan

dipikirkan
pencadangan

bahan baku khususnya untuk usaha kecil yang
berorientasi ekspor (exportable). Kebijakan ini
dirasakan oleh seluruh level usaha kecil. Namun
persoalan ini akan sangat besar artinya terutama

untuk usaha yang berada pada kinerja naik dan
turun tetapi potensi naik karena hambatan
tersebut akan menjadikan kendala besar untuk
usaha kecil dapat meraih peluang yang ada secara
optimal.
•

Kebutuhan untuk memperbaiki sistem distribusi
bahan baku/sarana produksi. Beberapa jenis bahan
baku atau sarana produksi selama ini dikuasai oleh
distributor tertentu yang dapat menjalankan
praktek-praktek monopoli atau oligopoli. Di masa
krisis situasi ini mendorong terjadinya spekulasi
yang sangat merugikan usaha kecil. Beberapa
kesulitan

dalam perdagangan antar pulau yang

berdampak pada kelangkaan beberapa bahan baku
(khususnya kulit, rotan, kayu) perlu segera diatasi.
Pembenahan dalam sistem distribusi bahan baku
diharapkan

akan

dapat

menekan

dan

menghilangkan praktek-praktek spekulan yang
sangat merugikan usaha kecil.
•

Kebutuhan akan kredit yang spesifik dirancang
untuk mengatasi masalah pengadaan bahan baku.
Hilangnya mekanisme pengadaan dan pembelian
bahan baku dengan dibayar di belakang (bon putih,
cek/giro mundur, sistem kredit) dirasakan sangat
memberatkan

pengusaha

kecil.

Untuk

mengatasinya, pengusaha kecil membutuhkan
kredit pengganti. Kebutuhan adanya kredit spesifik
ini tidak berarti harus menciptakan skim kredit yang
baru tetapi lebih baik mengoptimalkan skim kredit
yang telah ada dengan cara skim kredit yang ada
dibuat lebih fleksibel sehingga dapat memenuhi

kebutuhan pendanaan untuk pengadaan bahan
baku.

Perlu

kebijakan

khusus

untuk

pengembangan

teknologi sederhana dan tepat guna
Berkaitan dengan teknologi,

daya serap teknologi

usaha kecil merosot pada level yang paling rendah.
Disamping mahalnya teknologi (karena sebagian besar
masih mengandung komponen impor), juga karena
motivasi pengusaha kecil untuk melakukan adopsi
teknologi (impor) di masa krisis hilang sama sekali.
Berbagai proyek pemerintah yang dimaksudkan untuk
menanggulangi dampak krisis memberikan perhatian
terhadap aspek teknologi lokal dan tepat guna. Hanya
saja informasi tentang teknologi apa yang telah
dikembangkan dan dapat dimanfaatkan oleh usaha
kecil belum tersebar merata sehingga pengusaha kecil
tidak tahu kemana

harus mencari teknologi yang

diperlukan. Dalam hal teknologi kebutuhan yang sangat
mendesak untuk dilakukan adalah pengembangan
teknologi substitusi bahan baku.

Beberapa jenis usaha yang mengalami pukulan akibat
mahalnya atau kelangkaan bahan baku, sangat
membutuhkan

intervensi

penelitian

dan

pengembangan teknologi tepat guna yang dapat
mengatasi permasalahan tersebut. Sebagai contoh,
teknologi pengolahan pakan alternatif

untuk usaha

peternakan dan perikanan rakyat sangat mungkin
dikembangkan di dalam negeri. Contoh lain adalah

Daya serap teknologi usaha kecil
merosot pada level yang paling
rendah --- perlu pengembangan
teknologi sederhana
dan tepat guna.

teknologi pembuatan pupuk non urea, teknologi
budidaya kapas dan serat lokal serta teknologi
pewarnaan untuk usaha tekstil dan percetakan.
Demikian

pula

dengan

teknologi

untuk

mengembangkan pestisida alami. Kebutuhan akan
subtitusi bahan baku alternatif dengan harga yang
lebih

murah,

tetapi

kualitas

sama

merupakan

kebutuhan yang dirasakan mendesak bagi semua
kinerja usaha. Namun yang paling mendesak tentunya
bagi jenis-jenis usaha yang kinerjanya naik dan turun
tetapi potensi naik karena jika hambatan ini tidak
diatasi maka kesempatan mereka membuka peluangpeluang yang terbuka saat ini akan hilang. Akan lebih
baik jika bahan baku alternatif diproduksi dalam skala
usaha yang kecil pula.

Perlu upaya khusus untuk memperluas dan membuka
askes informasi tentang berbagai pelayanan untuk
usaha kecil
Akses informasi bagi usaha kecil perlu terus dibenahi
mengingat usaha kecil saat ini masih merasakan sulit
dan

mahalnya

memperoleh

informasi

sehingga

berdampak besar bagi pengembangan usaha.

Peranan informasi dalam upaya pemulihan dan
pertumbuhan usaha kecil di masa krisis sangatlah
penting.

Mekanisme

yang

paling

efektif

untuk

mentransfer berbagai informasi di lingkungan usaha
kecil adalah melalui aliansi dan jaringan usaha kecil
sendiri. Untuk hal tersebut, sebaiknya pemerintah tidak

Mekanisme yang paling efektif
untuk mentransfer berbagai
informasi di lingkungan usaha kecil
adalah melalui aliansi dan jaringan
usaha kecil sendiri.

campur tangan terlalu besar, hanya perlu mendorong
agar upaya penyediaan informasi dan pusat bisnis ini
dapat

terealisasikan

segera.

Point

yang

perlu

diprioritaskan dalam hal ini adalah :
•

Informasi yang utama yang dibutuhkan usaha kecil
di masa krisis adalah informasi tentang kesempatan
bisnis, aliansi strategis, teknologi permodalan.
Selain itu usaha kecil memerlukan informasi
kebijakan pemerintah/donor untuk usaha kecil di
masa krisis.

•

Diseminasi dan transparansi informasi perlu terus
didorong melalui beberapa media seperti clearing
house, business centre maupun media massa untuk
usaha kecil . Media-media di atas juga perlu untuk
terus didorong agar dapat dikembangkan oleh
lembaga

swasta/non-pemerintah,

ketergantungan

terhadap

sehingga

pemerintah

untuk

penyediaan informasi bisa lebih ditekan.

Perlu kebijakan untuk mendorong usaha kecil untuk
bersifat lebih berorientasi ekspor
Krisis telah membuka beberapa peluang pada usaha
yang berorientasi pasar ekspor, namun ternyata usaha
kecil tidak selalu dapat menikmatinya. Ada beberapa
hambatan struktural yang mereka hadapi. Kebutuhan
untuk dapat menjangkau atau merespons pasar ekspor
dapat dijabarkan antara lain: kebutuhan untuk
perluasan

modal

operasional,

kebutuhan

untuk

memperoleh bahan baku yang berkualitas, kebutuhan
untuk memperoleh tenaga kerja trampil, kebutuhan

Kebutuhan terhadap dibuka dan
diperluasnya pasar ekspor sangat
dirasakan khususnya untuk usaha
kecil yang kinerjanya naik dan turun
potensi naik.

untuk

penguatan

manajemen

produksi

dan

peningkatan kualitas produk, serta kebutuhan akan
informasi tentang akses ekspor langsung. Kebutuhan
yang terakhir perlu direspons secara serius mengingat
selama ini ketergantungan yang terlalu besar pada
eksportir yang ada telah menyebabkan eksportir dapat
dengan leluasa mempermainkan harga dan standar
kualitas. Petani mengharapkan adanya alternatif untuk
dapat mengekspor langsung sehingga mereka dapat
memotong rantai pemasaran dan menghapuskan
monopsoni serta mafia ekspor. Kebutuhan terhadap
dibuka dan diperluasnya pasar ekspor sangat dirasakan
khususnya untuk usaha kecil yang kinerjanya naik dan
turun potensi naik.

Sementara jenis usaha yang terpuruk karena krisis
harus dubuka kesempatan untuk beralih usaha. Dalam
kaitan ini perlu dibuat sinergi dengan programprogram jaring pengaman sosial yang berkembang saat
ini. Selain juga penting untuk tetap disupport informasi
tentang: jenis-jenis usaha yang masih prospektif untuk
dimasuki,

bentuk-bentuk

menguntungkan,

upaya

kemitraan
untuk

yang

saling

meningkatkan

kemampuan memproduksi produk-produk alternatif
yang selama ini diimpor.

Perlu

upaya

dan

tindakan

khusus

untuk

menghapuskan berbagai jenis pungutan resmi dan
tidak resmi yang menghambat pengusaha kecil

Mengacu pada salah satu temuan dari studi AKATIGA
yang menunjukkan bahwa ternyata beban pungutan
berdampak pada kinerja usaha maka upaya dalam
rangka deregulasi bagi usaha kecil perlu dilanjutkan
untuk mengurangi beban-beban pungutan pada semua
alur: baik dalam alur pengadaan bahan baku, produksi
maupun pemasaran. Di Indonesia saat ini waktu
maupun biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan
perijinan dan beban-beban pungutan masih sangat
besar, bahkan pungutan tidak resmi cenderung
meningkat dalam situasi krisis.

Upaya untuk menyederhanakan proses perijinan bagi
usaha kecil perlu terus didorong. Selain untuk
memperoleh

surat-surat

pendirian

perusahaan,

berbagai proses yang melibatkan birokrasi harus
dipermudah

dan

dipercepat,

misalnya

proses

memperoleh surat ijin dari Departemen Kesehatan
untuk produk makanan dan obat-obatan, perolehan
surat

paten

dari

Departemen

Kehakiman,

dll.

Peraturan lain yang dirasa menghambat antara lain
peraturan berkaitan dengan ekspor-impor, peraturan
untuk menembus pasar pemerintah/BUMN, peraturan
untuk memperoleh modal dari sumber dana formal.
Pada sisi yang lain (dari sisi pengusaha kecil dan
pendamping

usaha

kecil)

perlu

dilakukan

dan

dikembangkan beberapa upaya yaitu :
•

Mensosialisasikan informasi yang jelas tentang
birokrasi dan perijinan yang harus dijalani atau
dipenuhi untuk semua jenis usaha dalam kaitan

....dalam rangka deregulasi bagi
usaha kecil perlu dilanjutkan untuk
mengurangi beban-beban
pungutan pada semua alur : baik
dalam alur pengadaan bahan baku,
produksi maupun pemasaran.

dengan pengadaan bahan baku, produksi (termasuk
pendirian usaha) maupun pemasaran melalui
berbagai media.
•

Perlu dilakukan gerakan pada usaha kecil untuk
menolak berbagai jenis pungutan yang tidak resmi.
Kedua point tersebut dapat memanfaatkan jaringan
pengusaha kecil yang ada.

•

Mempermudah

prosedur

perizinan,

misalnya

dengan mendorong adanya perizinan satu atap
seperti yang telah dilakukan di daerah Kabupaten
Gianyar Bali. Yang perlu untuk ditekankan di dalam
sistem perizinan satu atap adalah bahwa sistem
tersebut tidak saja harus dapat mempersingkat
waktu penyelesaian perijinan tetapi juga harus
mampu memangkas rantai birokrasi yang ada dan
jumlah pungutan yang harus dibayar pengusaha
kecil.

Perlu dilakukan upaya khusus untuk menjamin
keamanan berusaha bagi pengusaha kecil
Krisis

ekonomi

ternyata

juga

berdampak

pada

persoalan keamanan berusaha bagi semua pelaku
usaha (termasuk usaha kecil). Dalam monitoring ini
ditemui

fenomena

penggusuran,

munculnya

‘premanisme’ di sektor perdagangan di beberapa
wilayah yang dilakukan individu maupun institusi, dan
‘penjarahan-penjarahan’1. Bagi usaha yang kinerjanya

Krisis ekonomi ternyata juga
berdampak pada persoalan
keamanan berusaha bagi semua
pelaku usaha

turun kondisi ini memacu beberapa pengusaha dengan
terpaksa menjual perusahaannya. Kondisi ini secara
1

Berdasarkan pengamatan kualitatif yang dilakukan pada perikanan jaring apung di Cirata,pada masa krisis
mulai terdapat penjarahan-penjarahan yang mengakibatkan beberapa pengusaha jaring apung lebih memilih
untuk menjual usahanya.

umum

tentu

pengembangan
sehingga

saja

akan

usaha

kecil

memang

sangat

berdampak

pada

secara

keseluruhan

penting

pemerintah

melakukan beberapa upaya diantaranya :
•

melakukan penataan kota yang mengakomodir
keberadaan pedagang kaki lima dan usaha kecil
(sentra-sentra)

secara

keseluruhan

sehingga

pengusaha kecil memiliki kekuatan dan legalitas
usaha.
•

memberikan jaminan keamanan bagi para pelaku
usaha kecil

Perlu dilakukan optimalisasi skim-skim kredit bagi
usaha kecil yang ada
Studi ini menunjukkan bahwa persoalan kredit bukan
merupakan persoalan yang paling penting bagi
pengusaha kecil di semua level kinerja. Sebagian besar
kebutuhan modal pengusaha kecil dipenuhi dari modal
sendiri. Hal tersebut didukung dengan studi The Asia
Foundation tentang akses kredit bagi UKM yang
menyatakan bahwa 75% kebutuhan pemenuhan modal
usaha kecil-menengah dipenuhi dari modal sendiri.
Namun memang tetap harus diakui bahwa pengusaha
kecil pada level kinerja naik dan turun tetapi potensi
naik saat krisis ini sangat membutuhkan suntikan
modal untuk dapat memanfaatkan peluang-peluang
yang sedang terbuka saat ini. Titik persoalan
nampaknya bukan pada keterbatasan dana yang
disediakan dan disalurkan pemerintah untuk usaha
kecil tetapi justru lebih pada prosedur penyalurannya.

Titik persoalan nampaknya
bukan pada keterbatasan
dana yang disediakan dan
disalurkan pemerintah untuk
usaha kecil tetapi justru lebih
pada prosedur
penyalurannya, termasuk
optimalisasi akses
informasinya.

Dalam kaitan dengan persoalan kredit maka perlu
penekanan pada beberapa hal diantaranya :
•

kenyataan

pengusaha

kecil

belum

banyak

memanfaatkan kredit yang disediakan karena
informasi

yang

berkaitan

dengan

skim

dan

prosedur perolehan kredit masih sangat terbatas.
Dalam kaitan dengan hal tersebut maka perlu
dilakukan penyebaran informasi yang lebih aktif
dari pihak-pihak penyalur kredit kepada pengusaha
kecil

melalui

bank

karena

hasil

studi

ini

memperlihatkan bahwa media tersebut merupakan
media paling diakses dari sisi pengusaha kecil.
•

Jumlah jenis skim kredit yang banyak ternyata
bukan merupakan jaminan bagi pengusaha kecil
untuk dapat mengakses kredit yang ada. Banyaknya
jenis skim kredit juga tidak dapat menjadi indikasi
besarnya

komitmen

pemerintah

terhadap

pengusaha kecil. Yang paling penting untuk
pengusaha kecil adalah seberapa besar skim kredit
yang ada mampu dijangkau untuk memecahkan
persoalan yang muncul di usaha kecil. Dalam kaitan
dengan

hal

tersebut

maka

fokus perhatian

pemerintah seharusnya tidak diarahkan kepada
munculnya skim-skim kredit yang baru tetapi justru
mengupayakan optimalisasi dari skim kredit yang
telah ada.
•

Sangat penting dilakukan evaluasi untuk lebih
menyederhanakan dan mengurangi skim kredit
yang ada. Yang paling penting ditekankan bahwa
skim yang diperuntukkan untuk usaha kecil harus
spesifik

melihat

persoalan

dan

kebutuhan

pengusaha kecil, sehingga penting sekali ada skim
kredit yang ‘fleksibel’ dan tidak terlalu rigid
sehingga mampu dan mudah dijangkau oleh
pengusaha kecil. Artinya kebijakan penetapan
plafon kredit untuk usaha kecil perlu ditinjau
kembali karena pada kenyataannya di tingkat
lapangan hal tersebut menjadi persoalan baik
untuk pengusaha kecil maupun bagi penyalur
kredit. Penekanan penyaluran dan sasaran kredit
lebih baik diarahkan kepada prospek pengusaha
kecil

dibandingkan

harus

ditekankan

kepada

agunan untuk memperoleh plafon kredit tertentu.
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LAMPIRAN

KUESIONER

Kuesioner
Monitoring Dampak Krisis pada Usaha Kecil (Sektor Industri Manufaktur)

Kuesioner ini dibuat dan dilaksanakan oleh Pusat Analisis Sosial AKATIGA, dalam rangka penelitian
tentang monitoring dampak krisis pada usaha kecil.

Nomor Kuesioner
Tanggal Wawancara
Waktu Wawancara
Nama Surveyor
Nama Supervisor

I. Data Responden :

1. Nama Responden :

Jenis Kelamin : L/P

2. Lokasi usaha : Jl......................No...........RT/RW :.................Kelurahan/Desa:.............................
Kecamatan :..........................Kabupaten........................propinsi :.........................

3. Nama Perusahaan:

4. Produk Perusahaan :

5. Tahun memulai usaha :

6. Apakah dalam usaha ini ada pemeringkatan usaha besar, menengah dan kecil : 1. Ya (ke no 7) 2.
Tidak ( ke no 9 )

7. Berdasarkan atas kriteria apa pemeringkatan itu dilakukan :

1. Kriteria Usaha Besar :

2. Kriteria Usaha Menengah :

3. Kriteria Usaha Kecil :

8. Berdasarkan kriteria tersebut usaha anda termasuk kedalam kelompok mana : 1. Besar
Menengah
3. Kecil

9. Sejak kapan krisis dirasakan mulai mempengaruhi usaha anda :

2.

(bulan dan tahun)

II. Dampak Krisis

Jenis Bahan Baku

Harga

Volume

Sumber

Sistem Pembayaran

(Rp/satuan)

(/produksi)

(nama lokasi)

( tulis : kontan, kredit,
lainnya )

Sebelum
Krisis*

Bahan Baku Utama :
1.
2.
3.
4.
5.
Bahan Baku Pembantu :
1.
2.
3.
4.

Sekarang

Sebelum
Krisis*

Sekarang

Sebelum
Krisis*

Sekarang

Sebelum
Krisis*

Sekarang

5.
6.
7.
8.

A. Kondisi dan Perubahan Bahan Baku

10. Perubahan-Perubahan dalam aspek bahan baku

Keterangan : * untuk responden lama cukup diisi kolom sekarang, tetapi untuk responden baru harus diisi tabel sebelum
krisis (= Juli 1998)

11. Kandungan import untuk bahan baku utama :
1.
2.
3.
4.

Semuanya adalah bahan import
Sebagian besar import
Sebagian kecil import
Tidak ada komponen import

12. Kandungan import untuk bahan baku pendukung
1. Semuanya adalah bahan import
2. Sebagian besar import
3. Sebagian kecil import
4. Tidak ada komponen import

13. Orientasi pasar
1. eksport
2. Lokal
3. Keduanya
14. Kemana pasar yang ditujunya (tuliskan negara atau daerah tujuan ):
1. Ekspor :.........................................................
2. Lokal :...........................................................
15. Segmen pasar lokal
1.
2.
3.
4.
9.

Kelas atas
Kelas Menengah
Kelas bawah
Campuran
Tidak relevan (karena orientasi pasar untuk eksport)

B. Kondisi dan Perubahan Permodalan dan Interaksi Usaha Kecil Dengan Keluarga
16. (Isilah tabel perubahan aset tetap/fixed capital dibawah ini) :
Aset tetap yang dimiliki

Nilai/harga (Rp)
Sebelum krisis*

Usia pemakaian (tahun)

Sekarang

Keterangan : * untuk responden lama cukup diisi kolom sekarang, tetapi untuk responden baru harus diisi tabel sebelum
krisis (= Juli 1998)

Pertanyaan no 17 - 23 berkaitan dengan perubahan asset pada no 13

17. (pertanyaan ini bisa ditanyakan lagi atau dengan melihat ke no 13) Apakah ada perubahan aset
(jumlah dan jenis) (pada no 13 ) :
1. Ya (ke no 18)

2. Tidak (ke no 24)

18. Jika Ya, kapan perubahan asset tersebut terakhir kali dilakukan :...............................(bulan/tahun)

19. Asset apa yang mengalami perubahan :
1. Sebelum berubah :

2. sesudah berubah :

20. Jika perubahan yang terjadi berupa peningkatan jumlah dan jenis asset, darimana dana untuk itu
diperoleh :
1. Akumulasi keuntungan
2. Pinjaman luar (ke nomor 21)
3. Pengorbanan konsumsi rumah tangga (ke no 22)

21. Jika dana untuk peningkatan jumlah dan jenis asset diperoleh dari pinjaman, darimana sumbernya
: 1. Lembaga keuangan formal
2. Lembaga
formal non keuangan
3. Institusi
informal/tradisional
4. Keluarga

22. Jika dana untuk peningkatan jumlah dan jenis asset diperoleh dari pengurangan konsumsi rumah
tangga, komponen konsumsi mana yang dikorbankan :
1. Pangan

4. Papan

2. Kebutuhan sekunder
3. Pendidikan

5. Kesehatan
6. Lainnya : .................................

23. Sebaliknya jika terjadi penurunan asset tetap, apa penyebabnya ?
1. Meningkatnya kebutuhan keluarga
2. Lainnya :
.........................................................................................................................................

24. Berapa besar modal kerja (biaya operasional dan variabel ) yang dikeluarkan untuk usaha yang
dimiliki (untuk satu periode produksi):
Komponen biaya operasional dan biaya variabel

Jumlah (Rp)

yang dikeluarkan
Sebelum krisis*

Sekarang

Keterangan : * untuk responden lama cukup diisi kolom sekarang, tetapi untuk responden baru harus diisi tabel sebelum
krisis (= Juli 1998)

Pertanyaan No 25 - 28 berkaitan dengan perubahan modal kerja pada tabel no 24.

25. Jika terjadi peningkatan biaya modal kerja, darimana tambahan biaya untuk modal itu diperoleh :
1. akumulasi keuntungan
2. pinjaman dari luar (lanjutkan ke no 26)
3. mengurangi konsumsi rumah tangga (lanjutkan ke no 27)

26. Jika dana untuk peningkatan modal kerja diperoleh dari pinjaman, darimana sumbernya :
1. Lembaga keuangan formal
2. Lembaga
formal non keuangan
3. Institusi
informal/tradisional
4. Keluarga

27. Jika dana untuk peningkatan modal kerja diperoleh dari pengurangan konsumsi rumah tangga,
komponen konsumsi mana yang dikorbankan :
1. Pangan
2. Kebutuhan sekunder
3. Pendidikan

4. Papan
5. Kesehatan
6. Lainnya : .................................

28. Sebaliknya jika terjadi penurunan modal kerja (jenis dan jumlahnya), apa penyebabnya ?

1. Meningkatnya kebutuhan keluarga

2. Lainnya :
.........................................................................................................................................

C. Kondisi dan Perubahan Tenaga Kerja

29. (Isi data perubahan kondisi tenaga kerja dibawah)

Jenis Buruh

Jumlah Buruh

Upah Buruh**

Waktu Kerja

(orang)

(Rp/minggu atau Rp/output)

(Jam/hari)

Sebelum krisis*

Sekarang

Sebelum krisis*

Sekarang

Sebelum
krisis*

Buruh tetap :
•

Pria

•

Wanita

•

Anak ( < 16 )

Buruh harian :
•

Pria

•

Wanita

•

Anak ( < 16 )

Buruh borongan :
•

Pria

•

Wanita

•

Anak ( < 16 )

Buruh keluarga :
•

Pria

•

Wanita

•

Anak ( < 16 )

Keterangan : * untuk responden lama cukup diisi kolom sekarang, tetapi untuk responden baru harus diisi tabel sebelum
krisis (= Juli 1998)
**Dibuat range untuk tiap baris dari upah paling rendah hingga paling tinggi

Sekarang

D. Perkembangan Usaha

30. (Isi tabel perubahan ongkos produksi berikut )
Jenis barang yang diproduksi

volume produksi

Biaya Satuan

(Jumlah output / satuan waktu )

( Rp / satuan output)

Sebelum krisis*

Sekarang

Sebelum krisis*

Sekarang

Keterangan : * untuk responden lama cukup diisi kolom sekarang, tetapi untuk responden baru harus diisi tabel sebelum
krisis (= Juli 1998)

31. (Isi tabel perubahan volume penjualan berikut )
Jenis barang yang dijual

volume penjualan

Harga Jual

(Jumlah output / satuan waktu )

( Rp / satuan output)

Sebelum krisis*

Sekarang

Sebelum krisis*

Sekarang

Keterangan : * untuk responden lama cukup diisi kolom sekarang, tetapi untuk responden baru harus diisi tabel sebelum
krisis (= Juli 1998)

32. (Isi tabel Perubahan margin keuntungan berikut)

Jenis Produk

Marjin Keuntungan (Rp/Satuan output)
Sebelum krisis*

Sekarang

Keterangan : * untuk responden lama cukup diisi kolom sekarang, tetapi untuk responden baru harus diisi tabel sebelum
krisis (= Juli 1998)

E. Daya Tahan

33. Faktor-faktor krisis apa yang mempengaruhi daya tahan usaha responden (jawaban bisa lebih dari 1)
?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Meningkatnya harga beli barang
Berkurangnya pasokan barang/ kelangkaan barang
Menurunnya daya beli konsumen
Kesulitan Pemasaran
Kekurangan modal
Semakin banyaknya pungutan
Lainnya ....................................

34. Kalau bisa bertahan, faktor-faktor apa yang menjadi penyebab daya tahan tersebut ?
1. Masih mempunyai persediaan stok barang
2. Modal usaha masih cukup kuat
3. Permintaan akan produk relatif tidak berubah
4. Segmen konsumen belum terpengaruh krisis
5. Lainnya ........................

III. Strategi Kolektif Pengusaha kecil :

A. Upaya-Upaya Asosiasi atau Organisasi Pedagang

35. Apakah ada organisasi untuk jenis usaha yang anda jalankan ?
1. Ada ( Jika ada lanjutkan dengan pertanyaan no 36)
2. Tidak ada ( Jika tidak ada lanjutkan dengan pertanyaan no 40 )

36. Apa nama organisasi tersebut :

37. Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk menanggulangi masalah yang Anda
hadapi pada masa krisis ini ?
1. Ada ( Jika ada lanjutkan dengan pertanyaan no 39 )
2. Tidak ada ( Jika tidak ada lanjutkan dengan pertanyaan no 40 )

38. Kalau ada, apa bentuk upaya itu ? (bisa lebih dari satu jawaban)
1. Pemberian kredit/modal
2. Menghubungkan dengan lembaga keuangan
3. Menghubungkan dengan pasar
4. Menghubungkan dengan pihak penyedia bahan baku
5. Menghubungkan dengan lembaga yang menyediakan peralatan
6. Menyediakan informasi pasar
7. Lainnya, sebutkan ......................................

39. Menurut Anda, apakah bantuan tersebut menolong memecahkan problem anda tersebut ?
1. Ya
2. Tidak

B. Upaya Kolektif di Kalangan Pengusaha Kecil

40. Apakah ada semacam perkumpulan/paguyuban/arisan yang dilakukan oleh sesama pedagang untuk
mengatasi problem yang mucul akibat krisis? 1. Ya (Jika Ya lanjutkan dengan pertanyaan no.41) 2.
Tidak (Jika tidak lanjutkan dengan pertanyaan no.43)

41. Apakah perkumpulan/paguyuban/arisan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengatasi problem
yang muncul di masa krisis ?
1. Ya (Jika Ya, lanjutkan dengan pertanyaan no.42)
2. Tidak (lanjut ke pertanyaan no.43)

42. Apa bentuknya sebutkan :

43. Apakah ada upaya yang dilakukan pedagang dengan pihak lain (selain sesama pedagang) untuk
mengatasi masalah dampak krisis ?
1. Ada ( Jika ada lanjutkan dengan pertanyaan no 44 )
2. Tidak Ada ( Jika tidak ada lanjutkan dengan pertanyaan no 46 )

44. Siapa saja yang terlibat dalam upaya mengatasi dampak krisis tersebut ?
1.
2.
3.
4.

Pemerintah
Pengusaha besar
LSM
Lainnya (sebutkan) :

45. Apa bentuk dari upaya-upaya tersebut, sebutkan :

IV. Kebijakan
A. Kebijakan di bidang Kredit

46. Apakah anda mengetahui informasi (jenis dan prosedur) tentang fasilitas-fasilitas kredit (dari
pemerintah atau lembaga formal lain) yang dapat dimanfaatkan usaha kecil untuk mengatasi masalah
permodalan di masa krisis ?
1. Tahu ( Jika Ya lanjutkan dengan pertanyaan no 47)
2. Sekedar Tahu (lanjutkan dengan pertanyaan no. 47)
3. Tidak ( Jika Tidak lanjutkan dengan pertanyaan no 57 )

47. Darimana anda memperoleh informasi mengenai fasilitas fasilitas kredit tersebut :
1. Media cetak
2. Media elektronik
3. Brosur

4. Bank
5. Sumber lain
6. Lainnya : ........................................................

48. Fasilitas kredit apa saja yang tersedia/anda tahu :
Skim/nama : .....................................................
.................................................................

Sumber :

49. Dari sejumlah kredit diatas yang anda tahu, kredit apa yang bisa dijangkau:
Skim/nama : .....................................................
.................................................................

Sumber :

50. Kalau anda tidak dapat menjangkau kredit yang anda tahu tersebut, apa kendalanya ? (boleh jawab
lebih dari satu)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tidak memiliki informasi tentang prosedur memperolehnya
Tidak mampu memenuhi persyaratan pembuatan proposal
Tidak memiliki legalitas usaha
Tidak memiliki agunan yang disyaratkan
Tidak mampu membayar tingkat suku bunga yang ditetapkan
Tidak mampu memenuhi jangka waktu pengembalian
Jumlahnya tidak memenuhi kebutuhan
Lainnya, sebutkan

51. Jika tingkat sukubunga yang dibebankan dianggap terlalu tinggi berapa tingkat suku bunga yang anda
sanggupi :
(% / bulan)

52. Jika waktu pengembalian kredit dianggap terlalu cepat berapa lama waktu yang anda sanggupi :
tahun

53. Jika jumlah kredit tidak memenuhi kebutuhan berapa jumlah kredit yang anda butuhkan :
rupiah

54. Jika persyaratan yang diminta perbankan terlalu memberatkan, persyaratan pengganti apa yang dapat
anda penuhi/sanggupi :
1.dibidang agunan :
2.dibidang legalitas :
3.dibidang prosedur :
55. Apakah anda memanfaatkan (sedang atau akan) kredit-kredit yang dapat terjangkau tersebut ?
1. Ya (Jika Ya, lanjutkan dengan pertanyaan 56`)
2. Tidak (Jika tidak, lanjutkan dengan pertanyaan 58)

56. Kredit apa yang anda sedang/akan anda manfaatkan tersebut? sebutkan :
Skim/nama : .....................................................
.................................................................

Sumber :

Nomor 57 khusus untuk jawaban tidak pada no 46

57. Mengapa anda tidak mengetahui informasi tentang fasilitas kredit :
1. Tidak butuh

3. Tidak mengerti

2. Tidak tertarik

4. Lainnya : ....................................................

B. Kebijakan yang merugikan usaha kecil :

58. Apakah ada pungutan yang harus anda bayarkan, baik itu yang berkaitan langsung dengan usaha
anda maupun yang tidak berkaitan langsung dengan usaha?

1. Ada ( Jika ada lanjutkan dengan pertanyaan no 59)

2. Tidak ada

59. Jenis pungutan apa yang berkaitan langsung dengan usaha anda yang harus dibayar sebelum
masa krisis dan saat krisis (sekarang).
Pungutan Sebelum Krisis
Jenis

Pungutan sekarang

Jml/Unit waktu (Rp)

Jenis

1. Pembuatan Ijin Usaha

1.

2. Perpanjangan Ijin Usaha

2.

3. Ijin keramaian

3.

4. Retribusi :

4.

Jml/Unit waktu (Rp)

Jalan
Kebersihan
Lainnya (sebutkan)
5. Lainnya (sebutkan) :

5.

Keterangan : * untuk responden lama cukup diisi kolom sekarang, tetapi untuk responden baru harus diisi tabel sebelum
krisis (= Juli 1998)

60. Jenis pungutan apa yang tidak berkaitan langsung dengan usaha anda yang harus dibayar
sebelum masa krisis dan saat krisis (sekarang).

Pungutan Sebelum Krisis
Jenis

Pungutan sekarang

Jml/Unit waktu (Rp)

Jenis

1. HUT RI

1.

2. HUT Instansi tertentu

2.

3. Uang Keamanan

3.

4. Lainnya (sebutkan) :

4.

Pertanyaan di bawah ini khusus untuk responden yang memiliki izin usaha

Jml/Unit waktu
(Rp)

61. Apakah sistem birokrasi di dalam pembuatan maupun perpanjangan perijinan usaha menjadi rumit
atau tidak di masa krisis :
1. Ya
2. Tidak

62. Apakah biaya pembuatan dan perpanjangan perijinan menjadi semakin besar atau tidak pada saat masa
krisis?
1. Ya
2. tidak

63. Apa upaya yang anda lakukan untuk mengurangi sistem birokrasi yang terlalu rumit dan biaya
pembuatan/perpanjangan ijin usaha yang terlalu besar dimasa krisis:

