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MODEL KEPERANTARAAN PASAR DAN PUSAT INFORMASI UNTUK
PENGEMBANGAN UMKM DAN TENAGA KERJA DI KEBUMEN

Kesempatan kerja merupakan isu penting di
Kebumen. Terdapat 25.547 orang pengangguran
terbuka di Kebumen pada kelompok usia muda
(15-34 tahun) atau hampir tujuh kali lipat jumlah
pengangguran pada kelompok usia di atasnya (3560 tahun ke atas) (Sakernas, 2019). Karenanya
perluasan kesempatan kerja menjadi penting bagi
Kebumen. Dengan melihat konteks dan
karakteristik ekonomi di Kebumen, upaya
perluasan kesempatan kerja dapat dilakukan
dalam dua koridor: 1) Mendorong peningkatan
produktivitas UMKM melalui perluasan pasar,
sehingga UMKM dapat menyerap tenaga kerja
lebih banyak dan dengan pendapatan lebih baik;
2) Membangun mekanisme yang dapat
menghubungkan tenaga kerja Kebumen dengan
peluang-peluang kerja di daerah lain.
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Peningkatan produktivitas UMKM melalui
perluasan pasar

perluasan dan penguatan akses pasar. Studi
AKATIGA menunjukkan bahwa pasar yang tepat
dapat mendorong UMKM untuk naik kelas2.
Tanpa adanya pasar, pelatihan dan modal
menjadi kurang berarti. Maka, pembinaan UMKM
perlu diarahkan kepada konteks membangun
pasar yang lebih baik, sehingga pada gilirannya
UMKM bisa mendapat pendapatan yang lebih
baik.

Mengembangkan agrobisnis serta usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM) untuk mewujudkan
ekonomi kerakyatan merupakan salah satu misi
untuk mencapai visi jangka panjang Kebumen
tahun 2005-2025. Selama kurun waktu 5 tahun
terakhir, jumlah UMKM di Kebumen terus
mengalami peningkatan dari 43.352 di tahun
2016 menjadi 46.460 di 2020 (Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi dan UKM Kabupaten Kebumen, 2020).
Tren peningkatan tersebut juga sejalan dengan
yang terjadi pada skala nasional yaitu tercatat
61,7 juta UMKM di 2016 dan 62,9 juta UMKM di
2017. Dengan jumlah yang sangat sifnifikan ini,
UMKM menjadi salah satu sektor/area usaha yang
menyerap tenaga kerja yang juga sangat
signifikan.
Dengan
demikian, penguatan
produktivitas dan perluasan pasar UMKM dapat
juga membantu perluasan kesempatan kerja bagi
orang muda.

Perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja
Kebumen
Penyediaan kesempatan kerja yang layak melalui
peningkatan produktivitas UMKM di perdesasan
perlu diimbangi dengan memastikan bahwa
orang-orang muda yang bemigrasi ke kota
mendapatkan pekerjaan yang layak. Aspek ini
perlu diperhatikan karena ada banyak orang
muda yang memilih bermigrasi keluar Kebumen
untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di kota
atau daerah lain. Namun, belum ada upaya
signifikan untuk membangun mekanisme agar
tenaga kerja dari Kebumen mendapatkan
informasi yang valid dan dapat tersalur ke
tempat-tempat pekerjaan dengan pendapatan
yang lebih baik.

Meskipun demikian, sejak 10 tahun yang lalu,
sekitar 98.7% UMKM di Indonesia adalah usaha
mikro. Hal ini mencerminkan bahwa Usaha Mikro
tak kunjung naik kelas menjadi Usaha Kecil atau
Menengah dan produktivitas usaha juga masih
rendah. Begitu pula yang terjadi di Kebumen,
UMKM yang naik tingkat masih sangat kecil yaitu
1% dari UMKM yang dibina1, dengan kata lain
pembinaan UMKM masih sangat sedikit
menghasilkan UMKM yang naik tingkat. Sejauh ini
pembinaan UMKM diarahkan pada sisi input
(seperti pelatihan dan akses modal dan input
lainnya). Namun, ini tidak diimbangi dengan

Jika penguatan UMKM di Kebumen dilakukan di
antaranya untuk memperluas kesempatan kerja
layak di Kebumen sendiri, maka diperlukan upaya
yang juga serius untuk memastikan orang-orang
muda yang bermigrasi keluar Kebumen pun
mendapatkan akses terhadap pekerjaan yang
layak.

1 UMKM yang dibina

yaitu 10% dari jumlah UMKM Kebumen.
Pada kasus Koperasi Kopi Wanita Gayo di Aceh, perantara
pembeli dari AS (Femenino Foundation) langsung
menghubungi koperasi karena sesuai dengan misinya yang
ingin membantu dengan cara membeli kopi organik dari
koperasi perempuan. Ketua koperasi perempuan ini
kemudian mengorganisasikan produksi kopi, mengajarkan

budidaya, dan pelatihan pasca panen kopi kepada petani
perempuan anggota koperasi agar sesuai dengan standar
organik dan fairtrade yang dimiliki perantara pembeli.
Dengan adanya proses ini, koperasi mengalami peningkatan
kinerja dan anggota koperasi yang merupakan perempuan
petani & pengolah kopi mendapat peningkatan pendapatan.
(AKATIGA, 2018).
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MEMBANGUN KEPERANTARAAN PASAR UNTUK PENGEMBANGAN UMKM DI KEBUMEN
Keperantaraan pasar merupakan upaya untuk
menghubungkan UMKM dengan aktor individu/
perusahaan atau institusi yang dapat
memberikan dukungan relevan yang dibutuhkan
oleh UMKM untuk mengakses pasar.
Keperantaraan pasar bertujuan menciptakan
perubahan perilaku pada para pelaku di sistem
pasar pada akhirnya menghasilkan peningkatan
pendapatan
yang
bersamaan
dengan
kemampuan daya saing pada UMKM yang pada

Mengingat pentingnya keperantaraan pasar,
pemerintah Kabupaten Kebumen perlu untuk
membentuk suatu sistem keperantaraan yang
efektif sehingga berdampak baik pada semua
pihak yang terlibat dalam sistem pasar.

Penyedia modal, input, teknologi

Pemerintah
Kabupaten
Pusat
Informasi

skala yang cukup akan berdampak pada
pengembangan ekonomi dan pengurangan
kemiskinan.

UMKM

Perantara

Pasar
alternatif
(konsumen
akhir)

Pendamping

Bagan 1. Model keperantaraan pasar yang ditunjang dengan pusat informasi pekerjaan

Sejauh ini, kebijakan untuk UMKM belum secara
komprehensif menyentuh hulu hingga hilir
usaha. Misalnya hanya bantuan modal, bantuan
alat produksi, dan pameran untuk produk.
Dengan adanya model keperantaraan yang
menyentuh bagian hilir terlebih dahulu langsung
kepada peningkatan akses pasar, diharapkan
UMKM mampu secara produktif menyesuaikan
kebutuhannya di hulu dan menjawab pasar
dengan efektif dan efisien. Hal ini akan
berdampak pada peningkatan pendapatan
pekerja UMKM dan meningkatkan kesempatan
kerja.

Prinsip-prinsip pasar melalui sistem keperantaraan:
1. UMKM memiliki pilihan dalam menjual produknya
dan dapat bernegosiasi harga dengan pembeli
produknya – Freedom
2. Akses informasi yang berguna tentang pemasaran
dan bagi manajemen produksi – Quality
Information
3. Edukasi maupun pemberdayaan yang bisa
meningkatkan pengetahuan soal produksi,
menambah nilai dalam setiap produk, dan
berkreasi membuat produk turunan –
Empowerment
4. Menguntungkan bagi produsen dan konsumen
secara adil – Profitable
5. Keberlanjutan dari segi bisnis, sosial, dan
lingkungan - Sustainable
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Model pada bagan 1 diharapkan bisa diadopsi
pemerintah Kabupaten Kebumen. Pemerintah
Kabupaten
Kebumen
harus
mampu
mengkoordinasi dari hulu (UMKM) hingga hilir
(pasar alternatif) secara strategis sebagai berikut:

3.

1. Mengidentifikasi sektor UMKM potensial yang
akan dihubungkan dengan perantara.
2. Mencari aktor perantara. Perantara memiliki
tugas dan fungsi untuk meningkatan akses
pasar yang dapat meningkatkan pendapatan/
produktivitas UMKM, sekaligus juga mau
mendampingi UMKM agar dapat memenuhi
kebutuhan pasar3. Perantara ini tidak harus
aktor lembaga/individu secara tunggal, bisa
diperankan oleh beberapa aktor. Lembaga
atau institusi seperti BUMDes, kelompok
usaha/tani, individu seperti champion lokal,
maupun bagian dari pasar itu sendiri dapat
menjadi perantara. Kriteria yang perlu dimiliki
oleh perantara adalah:
a. Memiliki jaringan pasar yang luas dan
mampu menjalin kerjasama dengan pasar
alternatif.
b. Memiliki pengalaman/terjun langsung di
bidang kewirusahaan sektor terkait dan
mengetahui sistem kerja UMKM.
c. Mampu melakukan pendampingan secara
intensif, baik terkait rencana bisnis UMKM
maupun terkait produksi.
d. Mampu secara responsif dan solutif atas
permasalahan yang dihadapi UMKM.

4.

5.

6.
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e. Mampu bernegosiasi dengan pasar
alternatif agar UMKM mendapatkan
keuntungan yang adil.
Memastikan
aktor-aktor
dalam
keperantaraan berjalan sesuai peran masingmasing dan mendapatkan manfaat sesuai
perannya.
Memantau risiko yang mungkin terjadi dan
juga dampaknya bagi UMKM atau pekerjanya.
Sebagai contoh, adanya asuransi UMKM dan
memastikan bahwa masyarakat paling rentan
di level paling bawah UMKM (pekerja) tidak
menanggung risiko paling banyak.
Menyediakan bantuan atau pelatihan atau
alternatif lain yang tidak bisa dipenuhi
perantara.
Masing-masing perantara biasanya memiliki
kekuatan dan kelemahan masing-masing.
Terdapat perbedaan pada harga yang
ditawarkan, kualitas dan kuantitas yang harus
dipenuhi, serta ada/tidaknya pelatihan dan
modal yang disediakan oleh perantara.
Informasi karakteristik ini dapat membantu
pemerintah untuk mengidentifikasi perantara
mana yang tepat bagi UMKM dan
menentukan dukungan apa saja yang bisa
diberikan pada UMKM. Oleh karena itu, perlu
dibangun pusat informasi terbuka untuk
tingkat kebumen dan secara lebih luas,
misalnya nasional. Pusat informasi terkait
perantara dan kesempatan kerja sebagai
upaya
kemandirian
UMKM
dalam
meningkatkan skala usaha.

bersedia memberikan modal awal berupa uang muka.
Namun, sebagian besar perantara pembeli tidak
mendampingi di semua aspek yang dibutuhkan usaha mikro
dan kecil. Oleh karena itu, peran lembaga seperti BUMDes,
kelompok usaha/tani, individu seperti champion lokal dapat
menjadi perantara yang penting dalam memberikan
dukungan/bantuan yang dibutuhkan usaha kecil yang luput
diberikan oleh perantara perantara pembeli.

Misalnya ada perantara yang berperan sebagai perantara
pembeli yang tidak hanya berperan dalam mengontrol
pesanan yang mereka minta, tetapi juga memberi pelatihan,
mendampingi dalam proses produksi, memantau kualitaskuantitas, membantu dalam bahan baku, bahkan membantu
promosi produk lainnya yang tidak dibeli pasar. Bahkan pada
ujicoba yang dilakukan AKATIGA, perantara pembeli
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MEMBANGUN PUSAT INFORMASI UMKM DAN TENAGA KERJA
AKATIGA berpendapat bahwa untuk mendorong
peningkatan produktivitas UMKM, selain upaya
keperantaraan
yang
telah
disebutkan
sebelumnya, juga diperlukan pusat informasi
yang komprehensif terkait UMKM dan
ketenagakerjaan. Kebumen telah memiliki
elemen informasi seperti website informasi
tenaga kerja/ bursa kerja. Namun, informasi yang
tersedia di website belum sepenuhnya
mengakomodasi kebutuhan informasi pasar dan
kesempatan kerja (baik formal maupun informal)
untuk UMKM dan tenaga kerja Kebumen.

1. Membangun database perantara, start-up
dan pengusaha sosial yang relevan dengan
kondisi Kebumen.
2. Mempersiapkan para kader fasilitator pusat
informasi.
3. Mempersiapkan infrastruktur fisik bagi pusat
informasi yang dilengkapi dengan peralatan
informasi dan ruang untuk diskusi bagi para
UMKM dan pencari kerja.
4. Membangun jaringan pemutakhiran dan
perbaikan informasi baik terkait UMKM atau
pekerja yang potensial di Kebumen.
5. Membangun jaringan dengan pusat informasi
nasional yang ada, jaringan start-up atau ecommerce potensial terkait.
6. Membuat kegiatan terkait untuk diseminasi
informasi dan perluasan jangkauan.

Baik UMKM dan pencari kerja memerlukan
informasi yang jauh lebih lengkap, tidak hanya
soal pasar dan lowongan pekerjaan yang
tersedia. Dibutuhkan pusat informasi yang
menyeluruh, valid, update terkait pasar alternatif
dan
kesempatan
kerja,
dan
adanya
pendampingan dalam menghubungkan UMKM
ke pasar dan dalam mengakses pekerjaan bagi
pencari kerja. Mengingat hal tersebut, Bappeda
Kebumen bersama PLUT dan Dinas Komunikasi
dan Informatika diharapkan dapat membangun
sebuah pusat informasi yang dinamis dan
interaktif.

Model keperantaan dan pusat informasi bagi
UMKM menjangkau pasar dan pekerjaan bagi
para pencari kerja merupakan beberapa hal yang
dapat menjadi rekomendasi kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten Kebumen, khususnya kepada
Bappeda, Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi UKM,
dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kebumen.
Rekomendasi ini juga dalam rangka memulihkan
ekonomi saat dan pasca pandemi Covid-19, selain
bantuan-bantuan sosial yang dilakukan oleh
Pemda Kabupaten. Selain itu, rekomendasi
strategis ini selaras dengan tujuan jangka panjang
Kebumen dalam mewujudkan Kabupaten
Kebumen semakin sejahtera dan mandiri.

Untuk mencapai hal ini ada beberapa upaya yang
harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Kebumen4:

4

Pemda dapat berkolaborasi dengan pihak lain yang telah
berpengalaman membangun sistem informasi terintegrasi.
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