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Pengantar 
 
Warta KUMKM adalah media pengenalan dan peningkatan pemahaman 
tentang perkembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah 
(UMKM) yang disajikan secara ringkas, padat, dan terkini. Media informasi ini 
terbit dua kali dalam setahun. Pada edisi kali ini, tema yang kami angkat ada-
lah kewirausahaan. Artikel mengenai pentingnya kewirausahaan serta wa-
wancara kami dengan ketua tim nasional Global Entrepreneur Monitor (GEM) 
akan memberikan gambaran mengenai kewirausahaan yang menjadi sorotan 
utama dalam upaya peningkatan daya saing. Selain itu, pada edisi kali ini ka-
mi juga menampilkan perkembangan data koperasi dan UMKM (termasuk 
Kredit Usaha Rakyat), info regulasi terkait dengan koperasi dan UMKM serta 
kisah sukses koperasi di Provinsi Bali dan Jawa Barat. Tim Redaksi berharap 
dengan terbitnya media ini, wawasan pembaca mengenai koperasi dan 
UMKM dapat bertambah luas. 

Jakarta,  Desember  2013 
Redaksi  

Warta KUMKM 

Sumber foto cover: www.khabarsoutheastasia.com, www.polimedia.ac.id, www.investor.co.id, 

www.ciputraentrepreneurship.com, www.ubhara.ac.id, peluang-wirausahabaru.blogspot.com 
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Hasil dari survey GEM APS dan GEM NES akan dirilis kedalam tiga bentuk 
laporan yaitu : 

1. Global report: laporan hasil tahunan dan hasil review dari konsep konsep 
kewirausahaan pada negara negara yang berpartisipasi dalam GEM; 

2. National report: laporan secara khusus terkait rekomendasi kebijakan 
nasional pengembangan kewirausahaan negara partisipan GEM dan apa 
yang bisa dipelajari oleh negara lain. 

3. Special topic report: laporan yang menggunakan data GEM untuk mene-
liti topik tertentu seperti wanita dan kewirausahaan, pendidikan dan 
pelatihan dan topik-topik khusus lainnya.  

Dalam mengelola kegiatannya, GEM membentuk konsorsium tim nasional 
yang dipimpin oleh universitas atau institusi akademik pada suatu negara. 
Tim nasional merupakan representasi dari GEM yang bertanggungjawab    
dalam pengumpulan data di negaranya masing-masing setiap tahunnya, me-
nyusun laporan nasional dari hasil survey dan bertindak sebagai perwakilan 
dari seluruh kegiatan GEM. Jaringan global dari seluruh tim nasional merupa-
kan tempat dari ahli ahli kewirausahaan dari seluruh dunia. Pada bulan      
Januari, setiap perwakilan atau ketua tim nasional akan menghadiri           
pertemuan tahunan, yang salah satunya membahas kegiatan dan konsep 
pengumpulan data selanjutnya. Di Asia Tenggara ada 4 negara yang terlibat 
dalam kegiatan GEM, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina dan Indonesia.  

Indonesia baru bergabung dengan jaringan GEM pada tahun 2013.  Tim Na-
sional GEM Indonesia adalah Universitas Katolik Parahyangan Bandung.  Pa-
da tahun 2013, survey GEM di Indonesia melibatkan 4500 responden untuk 
Adult Population Survey (APS) 2013 pada 18 provinsi dan 36 responden ahli 
dari berbagai kalangan untuk Nasional Expert Survey. Hasil Survey GEM Indo-
nesia akan dipublikasikan pada tahun 2014 ini, harapannya adalah hasil sur-
vey ini bisa memberikan gambaran kondisi/karakteristik kewirausahaan di 
Indonesia. Selama ini data dan survey kewirausahaan masih sangat minim 
jumlahnya dan terbatas cakupannya. Hasil GEM Indonesia 2013 diharapkan 
dapat memberikan masukan bagi penyusunan berbagai strategi dan ke-
bijakan pengembangan kewirausahaan yang sesuai dengan karakter dan kon-
disi di Indonesia.  
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Komponen lain dari survey GEM adalah National Expert Survey. Survey ini 
mengukur faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan kewirausahaan 
suatu negara yang termasuk dalam Nine Entrepreneurial Framework Condi-
tions (EFCs). Sejumlah expert atau ahli diseleksi untuk mengisi kuesioner. 
Hasilnya akan diolah menjadi persepsi nasional dari expert dari suatu negara 
bagi setiap faktor dari EFC. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Finance: ketersedian dari sumber pembiayaan bagi usaha kecil dan 
menengah termasuk hibah dan subsidi; 

2. Government policies: sejauh mana peraturan pajak atau peraturan se-
jenis lainnya mendorong atau tidak mendorong perkembangan UMKM;  

3. Government program: sejauh mana dukungan pemerintah pada setiap 
level pemerintahan dan kualitas dari program langsung/direct  men-
dampingi perusahaan yang baru dan berkembang;  

4. Entrepreneurial education and training; sejauh mana pelatihan dalam 
memulai usaha dan mengelola usaha UMKM terhubung dalam sistem 
pendidikan dan pelatihan pada setiap level ( dari pendidikan dasar sam-
pai selesai sekolah).  

5. R & D transfer:  sejauh mana lembaga penelitian dan pengembangan 
akan mendukung penyediaan hasil hasil litbang terbaru dan bisa diakses 
oleh UMKM 

6. Commercial and professional infrastructure: sejauh mana keberadaan 
hak cipta dan komersial, akunting dan jasa hukum dan institusi pen-
dukung lainnya dalam mendukung perkembangan UMKM.  

7. Entry regulations: faktor ini meliputi: 1) dinamika pasar: dinamika atau 
tingkat perubahan pasar dari tahun ketahun; (2) keterbukaan pasar: 
sejauh mana perusahaan baru dapat dengan leluasa memasuki pasar 
yang ada. 

8. Physical infrastructure and services; kemudahan UMKM terhadap akses 
infrastruktur fisik seperti komunikasi, pelayanan umum, transportasi, 
tanah atau ruang  

9. Cultural dan social norms: Sejauh mana norma sosial dan budaya dapat 
mendorong kegiatan kegiatan penumbuhan bisnis baru atau kegiatan 
yang secara potensial dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapa-
tan individu.  
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BAGIAN I – PERKEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM 

 

BAGIAN II – PENTINGNYA KEWIRAUSAHAAN SEBAGAI 

MODAL UTAMA DALAM MEMENANGKAN PERSAINGAN 

I. PENDAHULUAN 

II. STRATEGI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN 

 

BAGIAN III – INFO REGULASI 

I. PERATURAN PEMERINTAH NO. 17 TAHUN 2013 

TENTANG PELAKSANAAN UU NO.20 TAHUN 2008  

TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) 

II. PERATURAN PRESIDEN NO. 27 TAHUN 2013  

TENTANG PENGEMBANGAN INKUBATOR WIRAUSAHA    

III. PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013  

TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN USAHA YANG DITERIMA 

ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU 

IV. PERATURAN PEMERINTAH NO. 60 TAHUN 2013 

TENTANG SUSUNAN, ORGANISASI  PERSONALIA DAN MEKANISME KERJA 

LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA (LPKP)   

 

BAGIAN IV – KISAH SUKSES KOPERASI 

I. KOPERASI TANI MERTANADI 

II.  KOPERASI SERBA USAHA ANNISA  

 

BAGIAN V – WAWANCARA TOKOH  

KATARINA BADRA NAWANG PALUPI 

KETUA TIM NASIONAL GLOBAL ENTREPRENEUR MONITOR (GEM) 
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P 
ertumbuhan kelembagaan koperasi ditunjukan melalui pertumbuhan 
positif dari unit usaha dan anggota koperasi selama kurun waktu ta-
hun 2008-2012. Rata-rata pertumbuhan koperasi selama periode ter-

sebut adalah 5,4 persen sedangkan rata-rata pertumbuhan anggota koperasi 
sebesar 3,4 persen. Kualitas kelembagaan koperasi juga tergolong baik, ter-
bukti dengan rata-rata pertumbuhan koperasi aktif dan rata-rata pertum-
buhan koperasi aktif yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebe-
sar 5,9 persen dan 6,9 persen yang melebihi rata-rata pertumbuhan 
koperasi. Berdasarkan data tahun 2012, jumlah koperasi di Indonesia saat ini 
adalah sebanyak 194.295 unit dan jumlah anggota koperasi sebanyak 33,8 
juta orang. 

 

Usaha koperasi juga menunjukkan pertumbuhan yang baik yang ditunjukkan 
dari pertumbuhan modal, volume usaha dan sisa hasil usaha koperasi. Rata-
rata pertumbuhan modal sendiri dari koperasi pada periode tahun 2008-
2012 adalah sebesar 21,2 persen atau lebih besar dari rata-rata pertum-
buhan modal luar yang sebesar 17,3 persen. Pertumbuhan modal sendiri 
yang lebih besar ini menunjukkan perkembangan yang positif terhadap     
kemandirian koperasi. Rasio modal sendiri dibandingkan dengan modal luar 
koperasi meningkat dari semula 0.9 menjadi 1.0. Sementara itu, rata-rata 
pertumbuhan volume usaha dan sisa hasil usaha masing-masing sebesar 14,2 
persen dan 14,8 persen.  

PERKEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM 

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2013, diolah) 
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penciptaan lapangan kerja baru di negara mereka. Survey APS juga berusaha 
memotret dukungan iklim usaha bagi kewirausahaan dalam suatu masyara-
kat. Seorang wirausaha harus berani mengambil resiko dan mempunyai hara-
pan yang positif akan adanya berbagai peluang disekitar mereka, kemampu-
an dalam memulai bisnis baru dan nilai atau penghargaan yang didapat kare-
na melakukan hal-hal tersebut. Pada saat yang bersamaan mereka memer-
lukan pelanggan yang bersedia membeli dari mereka, pemasok yang berse-
dia memberikan suplai bagi mereka serta dukungan investor dan keluarga 
bagi usaha mereka. Persepsi yang positif tentang kewirausahaan dalam suatu 
masyarakat akan secara tidak langsung mendorong tumbuhnya kegiatan 
kewirausahaan.  

WAWANCARA TOKOH 
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Model Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

Sumber: Global Entrepreneurship Monitor  



Awalnya model GEM hanya menjelaskan berbagai faktor kapasitas wirausaha 
dan kesempatan untuk berusaha mempengaruhi seseorang untuk memulai 
usaha baru. Namun setelah sepuluh tahun kemudian model tersebut direvisi 
sehingga bisa menggambarkan hubungan yang lebih kompleks antara 
kewirausahaan dan pembangunan ekonomi secara lebih luas. Model GEM 
yang telah direvisi ini menemukan bahwa kontribusi kewirausahaan antar 
negara ternyata berbeda berdasarkan tahap perkembangan ekonominya. 
Survey GEM sendiri terdiri dari dua komponen utama yaitu: GEM Adult Popu-
lation Survey (APS) dan GEM National Expert Survey (NES). Kedua komponen 
tersebut merupakan bentuk survey yang berbeda namun saling melengkapi, 
sehingga akan menghasilkan data yang sangat lengkap dalam memotret kon-
disi kewirausahaan suatu negara.  

Hasil survey komponen GEM Adult 
Population Survey (APS) digunakan 
untuk membuat indikator yang menun-
jukkan tingkat kewirausahaan terkait 
sikap dan aspirasi dari individu/
responden. Tujuan utamanya adalah 
mengukur  sejauh mana keterlibatan 
individu dalam memulai dan mengelola 
usaha, hal inilah yang membedakan 
GEM dengan survey lainnya yang      

biasanya melakukan survey pada level perusahaan bukan individual. Melalui 
hasil pengukuran APS kita dapat memahami tipe individu yang terlibat/
partisipasi atau tidak terlibat dalam kewirausahaan. Tingkat partisipasi terse-
but salah satunya bisa dilihat berapa jumlah usaha yang formal atau 
didaftarkan dan usaha yang informal. Faktanya usaha informal mencapai 
80% dari kegiatan ekonomi di negara berkembang. Dalam APS juga diukur 
motif seseorang dalam berwirausaha. Alasan seseorang berwirausaha bisa 
bermacam-macam, ada yang karena memang merupakan pilihan, ada yang 
karena terpaksa karena tidak bisa masuk pasar kerja. Hal-hal tersebut akan 
sangat berhubungan dengan sejauh mana keinginan mereka untuk dapat 
mempertahankan dan mengembangkan usahanya.  

Survey APS juga mengukur aspirasi, variabel ini sebenarnya menunjukkan 
ambisi atau keinginan individu untuk melakukan hal-hal yang inovatif seperti 
penciptaan produk baru, melayani pasar yang lebih luas yang dapat            
berkontribusi baik dalam usahanya ataupun lingkup yang lebih luas seperti 

WAWANCARA TOKOH 

Tiga tujuan kegiatan GEM:  
1) mengukur perbedaan kegiatan 

terkait kewirausahaan pada    
negara partisipan; 

2) melihat secara lebih detail faktor
-faktor apa yang paling terkait 
dengan kewirausahaan; dan 

3) memberikan rekomendasi ke-
bijakan pengembangan 
kewirausahaan  
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Meskipun pertumbuhan kelembagaan dan usaha koperasi sudah cukup baik, 
namun kualitas koperasi masih perlu diperbaiki; dimulai dari penataan 
koperasi yang sudah tidak aktif, serta pendampingan bagi koperasi agar 
akuntabel dalam melaporkan kinerja usahanya dan disiplin dalam 
melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Penguatan kualitas 
manajemen koperasi, kualitas tenaga kerja dan partisipasi anggota koperasi 
juga masih perlu ditingkatkan.      

Tahun 2014, beberapa kegiatan untuk pengembangan koperasi masih terus 
dilakukan, diantaranya pelaksanaan Gerakan Pemasyarakatan Koperasi 
(Gemaskop), penyuluhan perkoperasian, revitalisasi koperasi serta bantuan 
permodalan bagi koperasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas, kapasi-
tas dan kinerja koperasi sehingga koperasi bisa menjadi wahana peningkatan 
efisiensi dan posisi tawar usaha anggotanya. 

Sementara itu, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih mem-
berikan kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia. Jumlah 
UMKM masih mendominasi dengan proporsi 99,9 persen dari keseluruhan 
jumlah unit usaha. Rata-rata pertumbuhan unit UMKM pada tahun 2008-
2012 sebesar 2,4 persen dengan pertumbuhan terbesar pada usaha menen-
gah yang mencapai 5,1 persen. Sementara itu, usaha mikro dan usaha kecil 
memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2,4 persen dan 4,7 persen.  

PERKEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM 

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2013, diolah) 
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UMKM juga ber-
peran besar dalam 
penyerapan tenaga 
kerja. Pada tahun 
2012, UMKM me-
nyerap 97,2 persen 
dari     keseluruhan 
jumlah tenaga 
kerja   nasional. 
Rata-rata pertum-
buhan penyerapan 
tenaga kerja 
UMKM pada tahun 
2008-2012 sebesar 
3,5 persen dengan 
persentase per-
tumbuhan terbesar 
pada usaha kecil 
yang mencapai 6,8 
persen. Sementara 
itu, usaha mikro 
dan usaha menen-
gah memiliki rata-
rata pertumbuhan 
sebesar 3,4 dan 3,6 
persen. 

 
Pada indikator pembentukan PDB Harga Berlaku nasional, nilai kontribusi 
UMKM pada tahun 2012 tercatat sebesar 57,5 persen, yang sebagian besar 
disumbangkan oleh usaha mikro. Rata-rata pertumbuhan PDB UMKM pada 
tahun 2008-2012 adalah sebesar 6,5 persen. Nilai ekspor non migas UMKM 
juga meningkat pada periode 2009-2012, meskipun pangsa ekspor UMKM 
pada tahun 2012 (14,06 persen) menurun dibandingkan pangsa ekspor 
UMKM pada tahun 2009 (17,02 persen). Tren serupa juga terdapat pada indi-
kator sumbangan investasi UMKM. Di antara UMKM, usaha menengah ter-
catat memiliki sumbangan nilai ekspor non migas dan investasi yang paling 
besar.  

PERKEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM 

Sumber: BPS, Kementerian Koperasi dan UKM (2013, diolah) 
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Katarina Badra Nawang Palupi  
Universitas Katolik Parahyangan, Bandung 
Ketua Tim Nasional Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) 
 
The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
adalah kegiatan survey tahunan terkait per-
ilaku/aktivitas kewirausahaan yang melibatkan 
responden dari berbagai negara. Kegiatan ini 
sendiri dimulai sejak tahun 1999 diprakarsai 

oleh London Bussiness School dan Babson College. Kegiatan survey pertama 
melibatkan 10 negara, sejak saat itu jumlah negara yang berpartisipasi se-
makin berkembang dan kini hampir mencapai 100 negara. Anggaran untuk 
kegiatan ini diestimasi mencapai hampir USD 9 juta dan survey tahun 2013 
dipersiapkan untuk sekitar 75% dari seluruh populasi dunia dan 89% dari 
GDP dunia.  

Berikut adalah rangkuman hasil interview singkat bersama Katarina Badra 
Nawang Palupi yang merupakan Ketua Tim Nasional Global Entrepreneur 
Monitor (GEM) Indonesia dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung.  

Kegiatan GEM mempunyai tiga tujuan utama yaitu: mengukur perbedaan 
kegiatan terkait kewirausahaan pada negara partisipan; melihat secara lebih 
detail faktor-faktor apa yang paling terkait dengan kewirausahaan; mem-
berikan rekomendasi kebijakan yang mungkin dapat meningkatkan aktifitas/
kegiatan pengembangan kewirausahaan pada negara partisipan. Yang mem-
bedakan GEM dengan kegiatan survey kewirausahaan lainnya adalah, ke-
banyakan survey kewirausahaan hanya fokus pada usaha baru atau usaha 
mikro/kecil namun survey GEM lebih mendetail karena yang diukur adalah 
perilaku individu dalam memulai usaha atau mengelola usaha. Pendekatan 
ini kemudian memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam 
terkait perilakukewirausahaan disuatu negara.  

Dalam upaya mengeksplorasi hubungan yang lebih luas antara 
kewirausahaan dan pengembangan ekonomi maka didalam model GEM 
ditetapkan seperangkat elemen kunci yang menunjukkan hubungan antara 
kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana keduanya ber-
interaksi.  

WAWANCARA TOKOH 
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ketan, Koperasi Annisa sedang berusaha mengkaji kemungkinan untuk 
mengelola komoditi lain seperti kopi. KSU Annisa merupakan salah satu 
contoh koperasi yang terus mengembangkan jiwa kewirausahaan koperasi. 
Kewirausahaan koperasi merupakan sikap mental positif dalam melakukan 
usaha, melakukan inovasi, mengambil resiko dengan berpegang teguh pada 
prinsip-prinsip koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama. 
Pengurus KSU Annisa secara jeli melihat adanya peluang usaha yang bisa 
meningkatkan kesehteraan koperasi. Sebagai salah satu bentuk usaha sudah 
seharusnya koperasi memiliki jiwa kewirausahaan dan bussiness thinking 
para pengurusnya yang dapat membawa koperasi berhasil dalam 
menjalankan usahanya dan pada akhirnya dapat meningkatkan 
kesejahteraan anggotanya. 

 

  

 

 

KISAH SUKSES KOPERASI 

Sumber: KSU Annisa 

SKEMA KSU ANNISA SEBAGAI PENGELOLA GUDANG SRG 
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Proporsi sumbangan UMKM terhadap pembentukkan PDB nasional tidak 
sebanding dengan proporsi unit usaha UMKM yang sangat dominan. Hal ini 
berpengaruh terhadap tingkat produktivitas per unit usaha UMKM yang 
sangat jauh di bawah produktivitas usaha besar. Produktivitas per unit 
UMKM pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 26,6 juta, sedangkan 
produktivitas per unit usaha besar pada tahun yang sama mencapai Rp 223,9 
miliar. Rendahnya produktivitas UMKM tersebut mencerminkan daya saing 
UMKM yang masih rendah.  

Upaya akselerasi peningkatan daya saing UMKM dilakukan melalui pening-
katan kapasitas UMKM dalam memanfaatkan peluang usaha dari pertum-
buhan ekonomi, pasar yang semakin luas dan peningkatan investasi. Hal 
tersebut perlu didukung dengan perbaikan iklim usaha, penyediaan infra-
struktur penunjang usaha, peningkatan akses ke sumber daya produktif, dan 
peningkatan partisipasi pemangku kepentingan, baik publik maupun swasta.  
 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Peningkatan akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM (KUMKM) salah 
satunya dilakukan dengan akselerasi penyaluran KUR.  Program Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses 
KUMKM pada sumber pembiayaan formal (bank) melalui fasilitasi 
penjaminan kredit yang disediakan Pemerintah. Saat ini bank penyalur KUR 
terdiri dari 7 bank umum (BNI, BRI, Mandiri, BTN, Bukopin, Bank Syariah 

PERKEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM 

Sumber: BPS, Kementerian Koperasi dan UKM (2013, diolah) 
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Mandiri dan BNI Syariah) dan 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD). KUR juga 
disalurkan melalui pola linkage yang melibatkan kerja sama antara bank 
dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejak diluncurkan pada tanggal 5 November 2007 sampai dengan 31 Oktober 
2013, KUR telah disalurkan sebesar Rp 129,1 triliun kepada sekitar 9,6 juta 
debitur, dengan rata-rata kredit sebesar Rp 13,5 juta per debitur. Tingkat 
non performing loan (NPL) KUR mencapai 3,9 persen.  Sementara itu, khusus 
pada tahun 2013, hingga 31 Oktober 2013 telah disalurkan lebih dari Rp 27,7 
triliun untuk 1,5 juta debitur dengan rata-rata per debitur sebesar Rp 17,5 
juta. Penyaluran KUR tersebut telah meningkatkan proporsi UMKM yang 
dapat mengakses kredit/pembiayaan perbankan dari 30,6 persen pada tahun 
2006 menjadi sekitar 42,5% pada tahun 2013. Sebagian besar KUR disalurkan 
pada KUMKM di sektor perdagangan dan pertanian dengan penyluran KUR 
tertinggi pada provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi 
Selatan dan Sumatera Utara. 

Upaya akselerasi penyaluran KUR diantaranya dilalui dengan peningkatan 
peran Kementerian Teknis dalam penyiapan calon debitur KUR, melalui so-
sialisasi, pembinaan, pendampingan dan penguatan kelembagaan serta pen-
ingkatan peran pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dalam perlua-
san penyaluran KUR, khususnya untuk sektor hulu. 
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Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2013, diolah) 
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Salah satu diversifikasi usaha yang dilakukan oleh KSU Annisa 
adalah dengan melakukan kegiatan Sistem Resi Gudang (SRG). 
Sistem Resi Gudang adalah sistem tunda jual untuk komoditi 
tertentu untuk menghindari jatuhnya harga terutama pada saat 
panen raya. Dengan mengelola Resi Gudang diharapkan dapat 
meningkatkan nilai tambah petani, karena ketika panen raya 
dan harga jatuh petani dapat menyimpan hasil panennya, 
menggunakan resi sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan ke bank 
dan ketika harga bagus dapat menjual komoditi yang disimpan digudang 
dengan harga layak. Sistem Resi Gudang tidak akan bisa berjalan salah 
satunya disebabkan tidak adanya anggota koperasi atau petani yang 
menyimpan di gudang. KSU Annisa terus memberikan pendampingan dan 
penyuluhan kepada para petani agar mau  memanfaatkan sistem resi gudang 
dalam upaya meningkatkan nilai tambahnya.  

Menjadi pengelola gudang 
bukan hal yang mudah bagi 
koperasi. Banyak hal yang harus 
disiapkan salah satunya adalah 
sumber daya manusia pengelola 
atau operator pengelola gudang 
serta kewirausahaan pengurus 
koperasi. Selain menyakinkan 
anggota koperasi menjadi 
penyimpan, pengurus koperasi 
juga harus mampu untuk dapat 
memasarkan komoditi yang 

disimpannya. KSU Annisa termasuk salah satu koperasi yang berhasil dalam 
menjalankan sistem resi gudang, membantu para anggota koperasi 
mendapatkan akses pembiayaan ketika harga jatuh pada saat panen raya 
dan membantu petani mendapatkan harga jual yang layak. Anggota koperasi 
manjadi dapat meningkatkan pendapatannya dan tidak lagi tergantung 
dengan tengkulak.  

Menyadari banyaknya peluang usaha yang dapat dikembangkan dalam 
upaya meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, KSU Annisa berupaya 
untuk terus mengembangkan usahanya. Salah satu rencana usahanya adalah 
memperluas wilayah usaha dan komoditi yang akan dikelola dalam sistem 
resi gudang. Bila saat ini komoditi yang dikelola adalah gabah dan gabah 
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berubah dan meningkatkan taraf hidupnya dengan merubah pola pikir dan 
budaya usaha. Dengan berkoperasi para petani mempunyai beberapa 
keuntungan seperti meningkatkan posisi tawar dengan pasar sehingga 
mendapatkan nilai tambah yang lebih besar daripada menjual sendiri sendiri, 
efisiensi dari produksi karena pengadaan saprotan dilakukan secara 
berkelompok serta jika ada permasalahan dalam budidaya atau pemasaran 
dicari pemecahan permasalahan secara bersama. 

 

KOPERASI SERBA USAHA ANNISA 

A 
wal berdirinya Koperasi Annisa dilandasi atas kepedulian para 
pendirinya dengan kehidupan petani disekitarnya yang hidup dalam 
kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Pendapatan dari hasil lahan 

yang dikelola sering kali tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. 
Rendahnya pendapatan yang diterima membuat petani menjadi tergantung 
dengan tengkulak. Dengan melakukan pinjaman awal masa tanam dan 
dibayar sekaligus dengan bunga yang tinggi sampai masa panen. Hasil 
produksi pertanian dari petani sebagai jaminan pembayaran juga dihargai 
dibawah harga pasar. Kondisi seperti ini membuat para petani sulit 
melepaskan diri dari ketergantungan terhadap tengkulak. 

Dengan melihat kondisi tersebut, kemudian didirikan koperasi yang 
tujuannya adalah untuk membantu petani yang menjadi anggota koperasi 
agar dapat lebih maju dan mandiri. Pada awal masa pendiriannya Koperasi 
Annisa merupakan Koperasi Simpan Pinjam dengan simpanan pokok Rp. 
1000. Tidak mudah meyakinkan para petani untuk dapat bergabung menjadi 
anggota koperasi. Namun berkat pendekatan yang terus menerus, saat ini 
sudah ada 135 anggota yang telah bergabung di koperasi ini.  

Tantangan utama dalam perjalanan Koperasi Annisa adalah bagaimana 
menunjukkan kepada masyarakat bahwa koperasi benar-benar bisa menjadi 
wadah ekonomi yang paling tepat untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
melepaskan para petani dari jeratan para tengkulak. Pada tahun 2003, KSP 
Annisa kemudian bertransformasi menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU) 
Annisa dengan harapan dapat mengelola berbagai produk yang dihasilkan 
oleh para petani setempat dan memberikan pelayanan yang terbaik. KSU 
Annisa mampu melayani kebutuhan anggotanya yang lebih beragam dengan 
adanya diversifikasi usaha yang koperasi ini .  
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I. Pendahuluan 
Ditengah ketatnya suasana persaingan global dan domestik dalam menyong-
song abad ke-22 baik pada tataran negara dan perusahaan maupun pada 
tataran induvidu, maka pengembangan aspek kewirausahaan dalam mening-
katkan kapasitas daya saing menjadi salah satu faktor kunci dalam me-
menangkan persaingan.    

Persepsi kewirausahaan dari berbagai para ahli cukup banyak, antara lain 
dari Peter F. Drucker yang mengatakan bahwa kewirausahaan adalah 
“kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (ability to 
create the new and different)”. Menurut Thomas W. Zimmerer, 
kewirausahaan adalah “Penerapan kreativitas dan keinovasian untuk me-
mecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang 
dihadapi orang setiap hari”. Sementara itu, Andrew J. Dubrin mengatakan 
bahwa kewirausahaan adalah “Seseorang yang memiliki kemampuan dalam 
mendirikan dan menjalankan sebuah usaha yang inovatif (Entrepreneurship 
is a person who founds and operates an innovative business)”. 

Berlandaskan kepada berbagai pendapat para ahli, maka secara sederhana 
dapat penulis simpulkan bahwa kata kunci dari jiwa kewirausahaan adalah 
produktif, inovatif dan pengambil resiko (innovative, productive and smart 
risk taker). Artinya, seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan adalah 
orang yang berkemampuan dalam mendirikan/menjalankan usaha secara 
inovatif, produktif dan pandai dalam mengelola resiko.  

Management Systems International menyebutkan karakteristik pribadi 
wirausaha (personal entrepreneurial characteristics) sebagai berikut: 

1. Mencari peluang   
2. Keuletan   
3. Tanggungjawab terhadap pekerjaan  
4. Tuntutan atas kualitas dan efisiensi 
5. Pengambilan resiko 
6. Menetapkan sasaran 
7. Mencari informasi 
8. Perencanaan yang sistematis dan pengawasannya  
9. Persuasi dan jejaring/koneksi 
10. Percaya diri. 
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II. Strategi Pengembangan Wirausaha  
Perkembangan dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sampai 
tahun 2013, jumlah unit usaha UMKM mencapai sekitar 55,8 juta unit 
usaha, dimana sebagian besar didominasi usaha mikro sebesar 98,9%. 
Mencermati kesenjangan kondisi daya saing dari pelaku usaha mikro, 
kecil dan menengah dibandingkan dengan usaha besar yang sangat besar 
yaitu masing-masing sekitar 14 ribu kali, 470 kali, dan 26 kali. Tiada jalan 
untuk memperkecil gap daya saing antara UMKM dengan usaha besar 
perlu dilakukakan akselerasi upaya pengembangan wirausaha baik 

penumbuhan wirausaha baru 
maupun peningkatan kualitas 
wirausaha secara masif dan 
berkesinambungan. Kedepan, 
perlu ada target penumbuhan 
wirausaha baru sebagai salah 
satu indikator guna memotret 
tingkat kesiapan daya saing 

UMKM. Berdasarkan penelitian yang ada, kebutuhan akan wirausaha 
baru di setiap negara adalah sekitar 2 persen dari populasi penduduk 
suatu negara dalam lima tahun. Perkembangan angka dari jumlah 
wirausaha di Indonesia saat ini         berdasarkan data dari Kementerian 
Koperasi dan UKM adalah sebesar 1,56 persen,  

Pengembangan kewirausahaan tidak cukup hanya didasarkan pada 
berapa target penumbuhan wirausaha baru, namun yang tidak kalah 
penting adalah perlunya strategi pengembangan kewirausahaan secara 
menyeluruh. Untuk itu, dalam strategi pengembangan kewirausahaan 
setidaknya ada beberapa hal pokok yang menjadi perhatian yaitu:  

1. Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan;  
2. Pembudayaan Kewirausahaan; 
3. Penataan Kelembagaan Kewirausahaan.  

1. Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan 
Kapasitas kewirausahaan merupakan kombinasi dari dua elemen utama: 
kapasitas pertama terkait teknis pengelolaan usaha meliputi kemampuan 
pengelolan usaha secara umum, finansial dan kemampuan teknis 
produksi; kapasitas kedua lebih kepada sifat/ciri yang dimiliki oleh 
individu seperti keberanian mengambil resiko, mempunyai sifat 
kepemimpinan, inovatif, kreatif  dan lain sebagainya. Untuk menjadi 
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Minimnya pengetahuan teknis tentang budidaya 
produk asparagus dan rendahnya jiwa 
entrepreneurship sangat disadari oleh pembina 
koperasi Kabupaten Badung. Dengan 
pendampingan secara terus menerus baik dari 
budidaya tanaman dan pengelolaan usaha melalui 
koperasi sampai dengan tahun ketiga saat ini 
petani sudah mulai merasakan manfaatnya. Jika 
pada awalnya anggota koperasi yang tergabung 
dengan Koperasi Tani Mertanadi hanya berjumlah 
30 orang dengan luas lahan + 6 ha, saat ini anggota 
Koperasi Tani Mertanadi sudah mencapai 133 
orang dengan luas lahan + 25 ha dengan total 

pendapatan Rp. 12.000.000 per bulan. Untuk pendampingan teknis anggota 
Koperasi Tani Mertanadi didampingi oleh PPL Pertanian Kabupaten Badung 
dan expert dari program ICDF (International Cooperation and Development 
Fund) Taiwan. Pendampingan teknis yang diberikan adalah bagaimana 
penanaman dan perawatan tanaman terutama asparagus dan tanaman 
lainnya. Pemasaran produk dilaksanakan secara terpadu oleh Koperasi Tani 
Mertanadi, produk produk yang akan dijual sudah ditetapkan standar bentuk 
dan ukuran. Hanya produk yang sudah memenuhi standar yang akan 
dipasarkan, sedangkan produk yang tidak memenuhi standar tidak akan 
dijual. Untuk mempertahankan kualitas dan harga jual, maka produk yang 
tidak memenuhi standar tidak dijual. Pengepakan dan pengiriman dilakukan 
oleh Koperasi. Untuk terus meningkatkan mutu, Koperasi Tani Mertanadi 
berusaha untuk terus melengkapi peralatan yang dibutuhkan seperti lemari 
pendingin berukuran besar untuk menyimpan sayuran setelah disortir dan 
dikemas, mobil pengangkut dengan cooler box. Tidak saja teknis budidaya 
tanaman yang terus ditingkatkan, kualitas koperasi secara kelembagaan juga 
semakin ditingkatkan misalnya dengan membenahi sistem pembukuan dan 
penguatan organisasi.  

Pengalaman Koperasi Tani Mertanadi menunjukkan budaya kewirausahaan 
bisa dibangun dan dikembangkan melalui pendampingan yang dilakukan 
secara terus menerus oleh pembina koperasi dan UMKM, koordinasi 
program yang terpadu dan konsisten antar lembaga serta mendorong 
tumbuhnya local champion. Adanya local champion menjadi sangat penting 
karena bisa menginspirasi dan menjadi acuan bagi petani lainnya agar dapat 
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KOPERASI TANI MERTANADI 

K 
operasi Tani Mertanadi merupakan salah satu contoh koperasi yang 
berkembang berdasarkan keinginan kuat para anggotanya untuk 
dapat meningkatkan kesejahteraan dengan merubah pola pikir dan 

perilaku dalam berusaha. Koperasi Tani Mertanadi berdiri tahun 2009 
berlokasi di Desa Palaga, Kabupaten Badung. Pada awalnya sebagian besar 
petani hanya menanam jagung dan ketela, setelah musim tanam sambil 
menunggu panen sebagian besar petani beralih profesi menjadi buruh 
bangunan untuk menambah pendapatan. Pada tahun 2009 dikembangkan 
program OVOP (One Village One Product) dengan dukungan dari 
Kementerian KUKM, program ini mendukung pengembangan komoditi 
tertentu yang dipilih menjadi unggulan suatu daerah melalui perkuatan 
Koperasi.  

Lokasi Kabupaten Badung 
sendiri merupakan wilayah 
pegunungan yang sangat sejuk 
dengan kisaran suhu 25oC 
sehingga produk unggulan 
yang dipilih untuk 
dikembangkan di wilayah ini 
adalah produk unggulan 
pertanian yang merupakan 
high value product yaitu 

asparagus dan produk pendukung lainnya seperti tomat ceri, pare putih, 
baby buncis, ketimun jepang dan beberapa produk lainnya. Karena produk 
yang dikembangkan adalah high value product maka ada standar tertentu 
yang harus dipenuhi oleh petani seperti ukuran, mutu, bentuk dan lainnya.  
Untuk mencapai standar tersebut diperlukan teknik penanaman dan 
pemeliharaan tertentu. Hal ini merupakan hal baru bagi petani, ada 
perubahan pola yang tadinya hanya menanam tanaman tertentu seperti 
jagung dan ketela yang relatif tidak memerlukan perlakuan khusus kemudian 
beralih menanam tanaman seperti asparagus yang sangat memerlukan 
ketelitian dan perawatan yang sangat intensif. Tantangan terbesar adalah 
bahwa meyakinkan petani bahwa dengan menanam asparagus mereka akan 
mendapatkan nilai tambah yang lebih besar dari sebelumnya. Selain itu 
petani merasa tidak tahu bagaimana harus memasarkan produk tersebut.  
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seorang wirausaha sukses, individu harus meningkatkan kapasitas  
setidaknya pada empat area tersebut. Kemampuan atau kapasitas 
tersebut sebagian didapatkan dari pengalaman selama bertahun-tahun 
sebagai wirausaha, sebagian lagi dikuatkan melalui berbagai pendidikan 
dan pelatihan. Sebagian wirausaha sukses memang terlahir dengan ciri 
personalitas kewirausahaan kuat namun traits atau perilaku tersebut 
diyakini bisa lebih ditumbuhkan dan dikuatkan melalui berbagai 
pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. 

Peningkatan kapasitas kewirausahaan menjadi sangat penting mengingat 
daya saing UMKM di Indonesia yang masih perlu ditingkatkan. 
Rendahnya daya saing ini sebagian disebabkan bahwa UMKM masih 
didominasi usaha skala mikro, pengelolaan usaha kebanyakan masih 
bersifat tradisional, belum ada pembagian kerja secara profesional 
karena sebagian besar masih memperkerjakan anggota keluarga dan 
pengetahuan bisnis sebagian besar didapatkan berdasarkan pengalaman 
(learning by doing). Selain itu, pilihan berusaha sebagian besar juga lahir 
dari karena keterbatasan lapangan pekerjaan sehingga pelaku usaha 
kurang fokus dalam pengembangan usahanya. Untuk mengurangi 
kesenjangan tersebut maka banyak dikembangkan pola-pola kegiatan 
yang ditujukan dalam upaya peningkatan kualitas dan kapasitas 
kewirausahaan. Pola-pola tersebut dikembangkan baik oleh pemerintah, 
perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan lainnya serta 
stakeholder lainnya. Berbagai pola peningkatan kapasitas 
kewirausahaan diantaranya dikembangkan melalui:  

a. Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan (diklat) 
Diklat kewirausahaan dipakai sebagai media dalam upaya 
peningkatan kewirausahaan. Materi diklat biasa terbagi kedalam 
yang bersifat materi umum yaitu tata kelola unit usaha; materi 
khusus yang sifatnya vocational atau keterampilan khusus bisa 
menyangkut sektor usaha tertentu atau peningkatan kemampuan 
secara spesifik misalnya penggunaan teknologi, pemasaran dan lain -
lain.  Jenis lain dari diklat kewirausahaan adalah diklat yang sifatnya 
motivasi atau pengembangan diri sebagai wirausaha, diantaranya 
seperti pengembangan leadership, keberanian untuk berinovasi dan 
tidak takut gagal dalam berbisnis. 
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 b. Inkubator bisnis 
Salah satu upaya peningkatan kapasitas kewirausahaan secara lebih 
spesifik bisa dilakukan melalui inkubator bisnis. Konsep inkubator 
yang mendorong lahirnya technopreneurship sangat sesuai untuk 
meningkatkan kemampuan atau kapasitas pelaku usaha pada level 
tertentu (hight impact entrepreneur) seperti pelaku usaha kelompok 
usia muda, mempunyai latar belakang pendidikan yang lebih tinggi 
seperti lulusan diploma/universitas, serta sudah mempunyai 
karakter kewirausahaan yang cukup kuat dalam dirinya. Dalam 
inkubator pelaku usaha tidak hanya didampingi untuk 
mengembangkan kapasitas manajemen atau pengelolaan usaha 
secara umum, melainkan juga kemampuan khusus seperti inovasi 
produk, pemanfaatan teknologi serta pengembangan perilaku 
kewirausahaan.  

 c. Mentoring (pendampingan usaha) 
Pola lain dalam peningkatan kewirausahaan adalah melalui 
pendampingan usaha. Pola pendampingan usaha biasanya 
merupakan bagian/komponen dari satu program/kegiatan seperti 
pengembangan klaster atau sentra. Biasanya pendampingan usaha 
dilakukan oleh tenaga ahli khusus ataupun lembaga pendamping 
usaha. Pendampingan usaha dilakukan pada jangka waktu tertentu 
sesuai dengan desain program/kegiatan. 

2. Pembudayaan Kewirausahaan 
Pembudayaan kewirausahaan memegang peranan penting dalam upaya 
menumbuhkan kewirausahaan. Lingkungan dan budaya yang positif 
diyakini dalam mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha baru. Salah 
satu upayanya adalah pengenalan kewirausahaan sejak pendidikan dini. 
Upaya ini diyakini dalam selain dapat merubah mindset posisi kedudukan 
wirausaha di masyarakat tetapi juga dapat menumbuhkan sifat -sifat dan 
perilaku berwirausaha sejak dini. Keberhasilan pengenalan 
kewirausahaan terutama melalui pendidikan sejak dini memerlukan 
pengembangan sistem yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan 
dalam memfasilitasi upaya ini. Pembudayaan kewirausahaan ini 
merupakan sistem yang saling terkait dan terhubung secara terus 
menerus satu dengan yang lainnya yang melibatkan lembaga, individu/
masyarakat dan proses yang saling bekerjasama dalam menumbuhkan 
budaya kewirausahaan. Stakeholder yang dimaksud meliputi dunia usaha 
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provinsi, kabupaten/kota apabila diperlukan, mekanisme kerja, pendanaan 
serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.   

PP ini juga mengatur tentang mekanisme penilaian kelayakan usaha dan 
pengusulan bantuan permodalan. Dalam pasal 12 disebutkan bahwa 
wirausaha muda pemula yang akan mengajukan permohonan bantuan 
permodalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. memiliki proposal bisnis yang prospektif; 
b. memiliki potensi dan kemampuan kewirausahaan; 
c. belum memperoleh bantuan permodalan; dan 
d. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh ketua pelaksana. 

Wirausaha Muda Pemula yang dinilai memenuhi persyaratan memperoleh 
bantuan permodalan dapat diusulkan untuk memperoleh permodalan dari 
lembaga permodalan berupa (pasal 13): 

a. hibah; 
b. dana bergulir; 
c. penjaminan dan/atau subsidi bunga; 
d. modal ventura; dan/atau 
e. bentuk permodalan lainnya. 

Menurut PP ini, Pemerintah Daerah dapat membentuk LPKP daerah, dimana 
di tingkat provinsi bisa dibentuk oleh Gubernur, dan di tingkat Kabupaten/
Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota, pendanaan bagi pelaksanaan tugas 
LPKP provinsi, kabupaten/kota dibebankan pada APBD masing-masing.  
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Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP). Amanat pembentukan 
LPKP sendiri disebutkan pada ayat 2 – 4 pasal 51 UU No. 40 Tahun 2009. 
 Ayat 2 - Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan dana 

dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan 
kewirausahaan pemuda. 

 Ayat 3 - Pemerintah Dalam hal akses permodalan untuk mendukung 
pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Pemerintah membentuk lembaga permodalan kewirausahaan 
pemuda. 

 Ayat  4 - Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, personalia, dan 
mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan pemuda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan 
Pemerintah. 

Dalam PP No. 60 Tahun 2013 disebutkan bahwa  LPKP merupakan lembaga 
fasilitasi permodalan guna mendukung pengembangan kewirausahaan 
pemuda, yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia yang 
berfungsi memfasilitasi akses permodalan guna mendukung pengembangan 
kewirausahaan pemuda.  

Tugas Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda  di antaranya adalah: 
a. menyusun rencana dan program kegiatan; 
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan 

Wirausaha Muda Pemula; 
c. melakukan pendataan sumber dana permodalan; 
d. memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula; 
e. melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda 

Pemula; 
f. melakukan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen 

keuangan; 
g. mengusulkan wirausaha muda pemula untuk mendapatkan 

permodalan dari lembaga permodalan; 
h. melakukan kerjasama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, 

dunia usaha, lembaga permodalan usaha dan inkubator bisnis; dan 
i. melaksanakan monitoring dan evaluasi. 

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2013 tersebut juga mengatur tentang 
kedudukan, fungsi, tugas, susunan organisasi dan personalia, mekanisme 
penilaian kelayakan usaha serta  usulan mendapatkan bantuan permodalan 
bagi wirausaha muda pemula. Selanjutnya juga diatur pembentukan LPKP di 
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(usaha mikro sampai besar), pembuat kebijakan  (di semua level), dunia 
pendidikan (pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi) dan 
penggiat kewirausahaan. Dalam upaya menciptakan budaya dan 
lingkungan yang mendukung kewirausahaan diperlukan tingkat interaksi, 
keterlibatan dan koordinasi yang intensif diantara elemen-elemen 
tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan dalam pembudayaan 
kewirausahaan diantaranya adalah: 

 Perilaku kewirausahaan bisa dikenalkan melalui formal sejak dini 
sejak dari pendidikan pra-sekolah, tingkat dasar, menengah, atas 
sampai dengan perguruan tinggi.  Perilaku terkait kewirausahaan 
diantaranya berani mengambil resiko, leadership, inovatif, dan 
percaya diri dapat dipelajari sejak dini melalui berbagai kegiatan 
dan program pada jalur pendidikan formal; 

 Membangun awareness (kesadaran) kewirausahaan secara intensif. 
Sampai saat ini kewirausahaan tidak selalu dipandang sebagai hal 
yang positif. Oleh karena itu stakeholder terkait harus fokus pada 
upaya menumbuhkan kesadaran tersebut, salah satunya dengan 
menggunakan role model dan kisah sukses untuk mendorong kaum 
muda dalam menggunakan potensi mereka. Pelibatan role model 
salah satunya adalah dengan melibatkan wirausaha dalam sistem 
pembelajaran. Wirausaha harus dilibatkan dalam pembelajaran di 
kelas seperti diskusi ataupun mendampingi project yang dilakukan 
oleh siswa sehingga mereka bisa memberikan nilai tambah dalam 
proses  belajar dan berperan sebagai panutan (role model). 

 

3. Penataan Kelembagaan Kewirausahaan 
Sebagai bagian dalam upaya peningkatan daya saing pengembangan 
UMKM, maka upaya penataan kelembagaan kewirausahaan menjadi 
salah satu langkah strategis yang perlu ditempuh baik yang bersifat 
suprastruktur maupun infrastruktur dari kelembagaan kewirausahaan 
kedepan. Pengalaman di banyak 
negara, ada badan khusus yang 
mengkoordinir gerakan 
penumbuhan wirausaha baru yang 
bertujuan untuk meningkatkan baik 
kualitas maupun jumlah wirausaha 
guna mendukung pembangunan  
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landasan perekonomian yang kokoh dengan terciptanya wirausaha -
wirausaha terutama wirausaha muda yang kreatif.  

Konfigurasi dari bentuk kelembagaan kewirausahaan di banyak negara dapat 
dikelompokkan setidaknya kepada 3 jenis kelembagaan, yaitu: (1) 
Kelembagaan kewirausahaan yang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah 
(pusat dan ataupun propinsi) seperti di Malaysia (the National Entrepreneur 
Development Office - NEDO), India (NIESBUD) dan Trinidad & Tobago 
(NEDCO); (2) Kelembagaan kewirausahaan yang dikelola sepenuhnya oleh 
dunia usaha dan atau perguruan tinggi seperti di Jordania (The Queen Rania 
Center for Entrepreneurship-QRCE); dan (3) Kelembagaan kewirausahaan 
yang dikelola bersama antara pemerintah dan dunia usaha/perguruan tinggi 
seperti di Nepal (National Entrepreneurship Development Centre - NEDC) 
yang merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Perindustrian dan  Mi-
cro Enterprise Development Program (MEDEP)/UNDP. Selain itu, negara ba-
gian Flordia di Amerika Serikat mendirikan The National Entrepreneur Center 
of Orlando, Florida, kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi dan 
dunia usaha. 

Mencermati berbagai bentuk kelembagaan kewirausahaan di banyak 
negara maka untuk Indonesia dapat dipertimbangkan untuk mengadopsi 
jenis yang ketiga, namun perlu diperjelas peran dan tanggungjawab 
masing-masing komponen. Semua komponen pembangunan, mulai dari 
pembuat kebijakan sampai kepada pengguna kebijakan baik pusat 
maupun daerah harus memperlihatkan dukungan yang kuat dalam upaya 
membangun kewirausahaan.  

Untuk itu, koordinasi yang konvergen mulai dari perencanaan sampai ke 
implementasi kegiatan menjadi sangat penting, mulai dukungan 
pemerintah (pusat dan daerah) sampai dengan dukungan dari berbagai 
pemangku kepentingan yang berada dalam lingkungan kewirausahaan 
(entrepreneurial ecosystem) seperti akademisi, dunia usaha dan lembaga
-lembaga swadaya masyarakat, dan institusi lain termasuk mitra 
pembangunan. 

 

Penulis, 

Adhi Putra Alfian 
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Objek pajak yang tidak dikenai pajak sesuai ketentuan PP No.46 Tahun 2013 
harus memenuhi beberapa ketentuan seperti:  

a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti 
misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, 
pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam 
penjelasan PP tersebut; 

b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti 
misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya 
yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri; 

c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. 

Orang atau badan usaha yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP 
Nomor 46 Tahun 2013 adalah: 

a. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau 
jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan 
menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan 
umum. misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda 
di area kaki-lima, dan sejenisnya.  

b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atauyang dalam jangka 
waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh 
peredaran bruto (omzet). 

 

PERATURAN PEMERINTAH NO. 60 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN, 
ORGANISASI, PERSONALIA DAN MEKANISME KERJA LEMBAGA 
PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA (LPKP) 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat 4 UU No. 40 Tahun 
2009 Tentang Kepemudaan, pasal 3 menyebutkan bahwa pembangunan 
kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, 
kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, 
serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan 
kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Dalam upaya melaksanakan amanat undang-undang tersebut 
khususnya dalam upaya pengembangan kewirausahaan maka pemerintah 
menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 
2013 tentang susunan organisasi, personalia dan mekanisme kerja 
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PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK 
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH 
WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU 

PP No. 46 Tahun 2013 adalah kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai 
pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang 
memiliki peredaran bruto tertentu. Kebijakan Pemerintah dengan 
pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud: 

a. memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;  
b. mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;  
c. mengedukasi masyarakat untuk transparansi;  
d. memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam 

penyelenggaraan negara.  

Sedangkan tujuan diterbitkan PP No. 46 Tahun 2013 ini 
adalah: 

a. kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan 
kewajiban perpajakan; 

b. meningkatnya pengetahuan tentang manfaat 
perpajakan bagi masyarakat; 

c. terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan 

Berdasarkan ketentuan dalam PP No. 46 Tahun 2013 ini 
yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 
Tahun 2013, adalah Orang Pribadi dan Badan, tidak 
termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). Orang pribadi dan 
BUT tersebut menerima penghasilan dari usaha dengan 
peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 
miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Sedangkan pajak 
terutang yang harus dibayar adalah 1% dari jumlah 
peredaran bruto/omzet. Peredaran bruto (omzet) yang 
dimaksud merupakan jumlah bruto (omzet) pada 
semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat 
maupun cabang. Omzet berasal dari usaha yang 
meliputi usaha dagang, industri, dan jasa, seperti 
misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, 
bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan 
usaha lainnya.  
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PERATURAN PEMERINTAH NO 17 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN 
UU NO. 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 

Dalam upaya pemberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 
maka pemerintah mengeluarkan PP No. 17/2013 yang mengatur Pelaksa-
naan UU No. 20/2008 tentang UMKM. PP ini terdiri dari 6 bab dan 61 pasal. 
Didalam PP tersebut upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah 
meliputi, 
 Pengembangan usaha meliputi fasilitasi pengembangan usaha dan 

pelaksaan pengembangan usaha;  
 Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pen-

golahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi 
sesuai dengan pola kemitraan. Beberapa model kemitraan yang diatur 
dalam peraturan pemerintah ini adalah: inti-plasma, subkontrak, wara-
laba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerja sama 
operasional, usaha patungan (joint venture), outsourcing, dan bentuk 
kemitraan lainnya; 

 Perizinan atau bukti legalitas usaha. Bentuk perizinan meliputi surat izin 
usaha, tanda bukti pendaftaran atau tanda bukti pendataan untuk usaha 
mikro; 

 Koordinasi dan pengendalian yang meliputi penyusunan dan penginte-
grasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap: 
 peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka menumbuhkan iklim 
usaha yang dapat memberikan kepastian dan keadilan berusaha dalam 
aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, 
perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan 
kelembagaan;  

 program pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang 
produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain 
dan teknologi; 

 program pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan; dan 
 penyelenggaraan kemitraan usaha.  

Peraturan pemerintah ini  juga diterbitkan dalam rangka memperjelas be-
berapa pasal dalam UU No 20 Tahun 2008 antara lain: pasal 12 tentang per-
izinan usaha;  pasal 16 tentang pengembangan usaha; pasal 37 tentang pola 
pola kemitraan; dan pasal 38 tentang koordinasi. 
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PERATURAN PRESIDEN NO. 27 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN 
INKUBATOR WIRAUSAHA 

Salah satu upaya dalam penumbuhan wirausaha baru adalah pendampingan 
melalui inkubator. Pelaksanaan inkubator sendiri sudah dilaksanakan di 
Indonesia, terutama melalui perguruan tinggi dengan mendapat dukungan 
dari berbagai lembaga termasuk pemerintah. Menyadari pentingnya 
keberadaan Inkubator maka kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan 
Presiden RI No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha. 

Inkubator wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi  yang melakukan 
proses  pendampingan dalam menjalankan usaha  terutama pada saat start-
up atau mulai usaha. Pendampingan yang diberikan meliputi berbagai aspek 
seperti pendampingan pengelolaan/manajemen, pendampingan untuk 
mendapatkan akses pembiayaan, pendampingan  pemanfaatan teknologi, 
pemasaran dan aspek aspek lain yang dibutuhkan oleh  peserta inkubasi. 

Tujuan Perpres ini adalah untuk mendukung pengembangan inkubator 
wirausaha sehingga dapat menciptakan dan mengembangkan usaha baru 
yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi serta 
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam 
menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Sasaran penumbuhan wirausaha baru melalui inkubator adalah 
wirausaha pemula atau usaha yang baru tumbuh sehingga dapat menciptakan 
nilai  tambah ekonomi yang tinggi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Selain itu, dengan terbitnya perpres ini diharapkan wirausaha 
atau calon wirausaha akan semakin mudah mengakses layanan inkubator. Di 
sisi supply, kemampuan pengelola inkubator wirausaha juga diharapkan 
semakin meningkat baik kemampuan pengelolaan maupun kompetensi 
pendampingan. Perpres ini juga diharapkan dapat mendorong pengembangan 
jejaring untuk memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, 
permodalan, pasar, informasi, dan teknologi. 

Perpres juga mengatur tentang lembaga penyelenggara inkubator  wirausaha. 
Lembaga-lembaga yang menjadi penyelenggara program inkubasi adalah 
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.  

Dalam memberikan pelayanan inkubasi, maka penyelenggara program harus 
memberikan fasilitasi berupa :  

 penyediaan ruang;  
 dukungan fasilitas perkantoran;  
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 bimbingan dan konsultasi;  
 bantuan penelitian dan pengembangan usaha serta  
 akses penggunaan teknologi;  
 pelatihan dan pengembangan keterampilan;  
 akses pendanaan;  
 penciptaan jaringan usaha dan kerjasama; dan  
 manajemen atas Hak Kekayaan Intelektual 

Dalam hal pendanaan, penyelenggara inkubator dapat memperoleh 
pendanaan dari tenant, masyarakat, pemerintah atau sumber lainnya. Dalam 
hal penyelenggaraan inkubator, penyelenggara inkubator dapat bekerjasama 
dengan pihak lainnya dari dalam maupun luar negeri.  

Inkubator wirausaha yang diselenggarkaan oleh pihak non-pemerintah harus 
memenuhi beberapa persyaratan seperti: 

 berbentuk badan usaha;  
 memiliki sumber daya manusia pengelola yang memadai;  
 mempunyai sumber pendanaan yang jelas dan berkelanjutan 
 memiliki sarana dan prasarana yang memadai. 

Tenant atau calon wirausaha yang dapat mengikuti program inkubasi bisa 
berasal dari perseorangan maupun dari badan usaha. Jika calon tenant 
merupakan calon perseorangan maka harus lulus dari seleksi yang 
ditetapkan seperti memiliki proposal bisnis yang prospektif dan  memiliki 
potensi dan kemampuan kewirausahaan. Sedangkan untuk peserta yang 
berasal dari badan usaha harus mempunyai proposal bisnis yang prospektif 
dan dinilai layak untuk diinkubasi.  Jangka waktu inkubasi sendiri adalah 3 
bulan dan dapat diperpanjang sampai dengan 1 tahun. 

Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dikoordinasikan oleh Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian, koordinasi tertutama menyangkut 
berbagai fasilitasi dan kebijakan yang terkait dengan pengembangan 
inkubator oleh berbagai lembaga baik pemerintah, perguruan tinggi maupun 
swasta. Dengan terbitnya Perpres 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan 
Inkubator Wirausaha ini diharapkan lembaga yang telah menjadi 
penyelenggara inkubator dapat melakukan penyesuaian terhadap apa yang 
ditetapkan.  
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