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ABSTRAK

Posisi  usaha kecil sangat penting untuk memperkokoh perekonomian nasional,  dilihat dari 
kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja. Disamping itu melihat kenyataan bahwa usaha 
kecil masih tetap eksis di tengah krisis ekonomi. Hal ini berbeda dengan industri skala besar 
yang mendapat pukulan yang sangat hebat akibat krisis. Namun usaha kecil tersebut masih 
memperkokoh posisi marginal karena perhatian pemerintah lebih banyak pada industri besar. 
Untuk itu perlu upaya membantu usaha kecil dengan melakukan kerjasama dalam keterkaitan 
usaha dengan pengusaha besar  atas  dasar  prinsip saling memperkuat  dan menguntungkan 
dengan mengoptimalkan dalam pelaksanaan kerjasama investasi yang memprioritaskan pada 
sektor usaha UKM yang potensial

Penerapan kerjasama investasi bagi UMKM dibidang industri manufaktur  berdasar 
hasil  studi  empiris  pelaksanaannya  masih  tersendat.  Hal  ini  disebabkan  dalam  menjalin 
keterkaitan  antara  usaha  besar  dan  usaha  kecil  hanya  didasarkan  pada  belas  kasihan  dan 
keterpaksaan bukan berdasarkan prinsip sinergi yang saling membutuhkan dan membantu. 
Dengan prinsip sinergi ini diharapkan usaha besar akan selalu mengajak usaha kecil sebagai 
partner in progress dan tercipta mutual relationship.

Kata kunci  :  Pola Kemitraan, Inter Firm Linkage, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar.

I. PENDAHULUAN

Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar 

prinsip saling memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar adalah merupakan kebijakan yang tertuang 

dalam Bab VIII  pasal  25 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Untuk 

pengembangan  kerjasama  ini  pemerintah  perlu  melakukan  fasilitasi,  mendukung  dan 

menstimulir usaha UMKM yang mencakup proses alih keterampilan baik dibidang produksi, 

pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan pengembangan teknologi.

Dalam mendukung percepatan target pertumbuhan ekonomi nasional peran investasi 

sangat  penting,  untuk  pengembangan  investasi  usaha  UKM  pemerintah  selama  ini  telah 

mengeluarkan kebijakan seperti halnya Inpres Nomor 3 tahun 2006 tentang paket kebijakan 

perbaikan iklim investasi. Dan dalam pelaksanaan kerjasama investasi juga telah dielakkan 
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antara  lain  dalam  bentuk  inti  plasma,  sub  kontrak,  wara  laba  maupun  bentuk-bentuk 

kemitraan lainnya, namun dirasakan masih kurang optimal.

Guna  mengoptimalkan  dalam  pelaksanaan  kerjasama  investasi  nampaknya  masih 

perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kerjasama investasi dengan memprioritaskan pada 

sektor usaha UKM yang potensial.  Dari hasil  fasilitasi  terhadap UKM yang potensial dan 

memiliki  nilai  ekspor  untuk  dikembangkan  kerjasama  investasinya,  yaitu  bidang  industri 

manufaktur.

Untuk mengembangkan kerjasama investasi bagi UMKM  yang bergerak di bidang 

industri manufaktur pemerintah belum memiliki formula yang tepat, sehubungan dengan hal 

tersebut dan dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas UMKM yang berdaya 

sangat tinggi, maka perlu disusun pola pengembangan kerjasama investasi bagi UMKM di 

bidang industri  manufaktur,  yang dapat  dipergunakan sebagai  acuan untuk pengembangan 

kerjasama  investasi.   

II. LANDASAN TEORITIS

Istilah  kerjasama  dapat  disamakan  dengan  kemitraan.  Menurut  Undang-Undang 

Nomor  20  tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (pasal  1,  ayat  13) 

menyatakan  bahwa  Kemitraan  adalah  kerjasama  dalam  keterkaitan  usaha,  baik  langsung 

maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,  memperkuat, 

dan  menguntungkan  yang  melibatkan  pelaku Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah dengan 

Usaha Besar.

Menurut Bob Widyahartono (1996), aliansi atau kemitraan/kerjasama pada dasarnya 

merupakan kesepakatan yang timbul antara dua perusahaan atau lebih untuk saling berbagi 

biaya,  resiko  dan  manfaat  yang  diperoleh  dengan  mengembangkan  peluang  bisnis  baru. 

Menurut  Teramoto  dalam  Bob  W (1996),  aliansi  bisnis  mempunyai  tiga  atribut  yaitu:  

economy of scope, economy of spread and network effect.

Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 pasal 1 ayat 2, Usaha Kecil adalah 

usaha ekonomi produktif yang berdiri  sendiri,  yang dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung maupun  tidak  langsung dari  usaha 

menengah  atau  usaha  besar  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Kecil  sebagaimana  dimaksud 

dalam Undang-Undang ini.

Sedang ayat 3 menyatakan bahwa, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan 

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

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan 
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jumlah  kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan sebagaimana  diatur  dalam Undang-

Undang ini.

Kriteria Usaha Kecil (UU Nomor 20 pasal 6 ayat 2) adalah sebagai berikut :

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah (UU nomor 20 pasal 6 ayat 3) adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 

juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp  50.000.000.000,00  (lima  puluh  milyar 

rupiah).

2.1. Teori Keterkaitan Antar Industri

Menurut Hamilton dan Linge, industri adalah aktivitas pabrik dimana bahan mentah 

atau  bahan  baku  diproses  secara  mekanis  atau  kimiawi  menjadi  suatu  akhir  yang  lebih 

bernilai. Faktor lokasi menurut Von Thunen sangat berpengaruh terhadap pemilihan lokasi 

industri yaitu terhadap kegiatan industri yang mempertimbangkan ongkos pengangkutan dan 

harga  lahan.  Kemudian,  Weber  menambahkan  faktor  lokasi  yang  dipertimbangkan  dalam 

kegiatan  industri  adalah  faktor  tenaga  kerja  dan  faktor  aglomerasi.  Kemudian  Hober 

mengemukakan pula bahwa lokasi industri ditentukan oleh ongkos transportasi dan ongkos 

processing. Menurut Waber, ongkos pengangkutan dan tenaga kerja merupakan faktor lokasi 

yang bekerja pada tingkat regional.  Hal ini berarti  bahwa faktor lokasi untuk memperoleh 

bahan baku, pemasaran, dan memperoleh tenaga kerja merupakan faktor lokasi yang bekerja 

pada tingkat regional.

Secara umum karakteristik lokasi industri di perkotaan dapat diidentifikasikan seperti 

di bawah ini : (a) Industri yang Ubiquitous, yaitu industri yang berlokasi di sekitar pusat kota. 

Industri ini melayani pasar kota itu sendiri. Industri ini biasanya berkaitan erat dengan grosir 

dan biasanya berlokasi di daerah yang sama dengan aktivitas grosir tersebut. Contoh : industri 

roti dan kue, makanan dan minuman, dan sebagainya, (b) Centrally located communication-

economy industries, industri yang membutuhkan hubungan dengan pembeli, sebelum proses 

manufakturnya. Industri ini lokasinya ditentukan oleh “external economies” yang diperoleh 

dari akses langsung dengan pembeli sebelum proses manufakturnya. Dengan demikian, lokasi 
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cenderung di pusat kota. Contoh : Industri pakaian jadi, percetakan dan sebagainya, (c) Local  

market  industries  with  local  raw  material,  industri  yang  bahan  bakunya  dapat  diperoleh 

setempat,  serta  mudah  diperoleh  dimana-mana  (ubiquitous), atau  bahan  bakunya  produk 

sampingan dari industri lainnya. Industri ini lokasinya acak dan menyebar, karena persyaratan 

lokasi  tidak  benar.  Contoh  :  pabrik  es,  slab  beton  (concrete  blocks),  metal  platting,  dan 

polishing,  (d)  Non-local market industries with high value products.  Industri  ini lokasinya 

acak di seluruh wilayah kota. Ongkos pengangkutan tidak penting, pertimbangan khusus yang 

menentukan  lokasinya  (misalnya  tenaga  kerja  ahli).  Pasaran  lebih  luas  dari  daerah 

metropolitan, rasio yang tinggi antara nilai dengan berat produk akhirnya sehingga ongkos 

pengangkutan  relatif  tidak  penting.  Contoh  :  pembuatan  komputer,  kalkulator,  dan 

sebagainya,  (e)  Non-centrally  located  communication-economy  industries yaitu  industri-

industri yang mengelompok tapi tidak mensyaratkan lokasi terpusat di dalam kota. Industri ini 

perlu mengelompok karena membutuhkan informasi mengenai perkembangan-perkembangan 

baru, orientasi pasaran nasional dan sama sekali tidak ada hubungan dengan pusat kota dari 

kota yang bersangkutan. Pola lokasi berkembang memanjang di tepi jalan-jalan arteri. Contoh 

: industri elektronis, dan industri dengan teknologi canggih, (f)  Non local market industries  

on the waterfront, industri yang menarik keuntungan dari lokasi pantai atau sungai. Industri 

ini  sering  disebut  port  industries.  Contoh  :  industri  pengilangan  minyak,  industri  kimia, 

industri gula, dan lain-lain, (g)  Industry oriented toward the national market, yaitu industri 

yang pertimbangan  ongkos pengangkutan penting karena hasilnya yang “bulky”. Industri ini 

berlokasi di pinggir kota/metropolitan dan berarah ke daerah pemasaran utamanya.

Menurut  Smith  (1981,  45-67)  terdapat  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  suatu 

industri  berlokasi  pada  suatu  wilayah,  faktor-faktor  itu  adalah  :  (1)  Lahan,  (2)  Modal 

keuangan dan peralatan, (3) Bahan baku dan sumber energi, (4) Tenaga kerja dan manajemen, 

(5)  Pasar  dan  harga  jual,  (6)  Transportasi  dan  ongkos  transportasi,  (7)  Aglomerasi, 

keterkaitan,  dan  eksternal  ekonomi,   (8)  Kebijakan  publik,  perencanaan  dan  negara,  (10) 

Organisasi, perilaku dan kesempatan, 

Teori “Inter Firm Linkage” 

Dalam  upaya  mendukung  program  kemitraan  dirasa  perlu  untuk  mengetahui 

bagaimana kemitraan usaha besar dan kecil berlangsung selama ini. Sampai saat ini kajian 

secara mendalam tentang kemitraan usaha besar dan kecil masih terbatas sehingga sulit untuk 

mendapatkan informasi secara mendalam. Untuk itu diusahakan mengkaji kemitraan dengan 

pendekatan keterkaitan (linkage). Keterkaitan ini dapat memberikan pengetahuan bagaimana 

interaksi antara usaha besar dan kecil berlangsung. Keterkaitan ini tumbuh menjadi jaringan 

kepercayaan  yang  kukuh  antara  para  mitra  usaha  (Abimanyu,1994).  Bagi  Indonesia  , 
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kemitraan atau keterkaitan antara dunia usaha akan berhasil apabila wujud dan orientasinya 

jelas. Artinya , perlu adanya media yang jelas dan menguntungkan kedua belah pihak.

Keterkaitan (linkage) merujuk  pada berbagai  macam interaksi  dan saling hubungan 

antar  kegiatan  ekonomi  di suatu  wilayah  (Ranis,  Stewart  dan  Reyes,  1989).  Pengertian 

keterkaitan tidak hanya menjelaskan saling hubungan antar sektor, sifat dan kekuatan, tetapi 

juga proses dan besarnya pengaruh sifat keterkaitan pada pertumbuhan sektor itu sendiri dan 

kegitan ekonomi secara keseluruhan. Kekuatan, kualitas proses dan dinamika interaksi serta 

dampaknya pada pertumbuhan ekonomi wilayah dan peluang kerja termasuk dalam perhatian 

keterkaitan.

Secara  teoritis  keterkaitan (linkage), baik  antar  sektor  maupun  dalam  sektor  itu 

sendiri, dapat terjadi melalui beberapa cara. Pertama, melalui kaitan vertikal. Kaitan vertikal 

adalah kaitan yang  tercipta  karena kerjasama atau hubungan antara  perusahaan besar  dan 

kecil (Wie, 1988). Menurut konsep ini industri besar bertindak sebagai penerima/pengguna 

hasil industri kecil atau menengah. Permintaan yang terus menerus dari industri besar dapat 

mendorong perkembangan kualitas produk, tingkat teknologi dan peluang kerja pada industri 

kecil.

Kedua,  melalui  proses  pertumbuhan  keterkaitan  dengan  mengkaji  keterkaitan 

konsumsi (consumption linkage) dan keterkaitan produksi (production linkage) (Mellor,1976; 

Harriss 1987 dan Haggblade, Hazel dan Brown, 1989). Keterkaitan konsumsi adalah kaitan 

yang terjadi sebagai akibat kenaikan penghasilan salah satu sektor kemudian menyebabkan 

muncul atau meningkatnya permintaan produksi dari sektor lain. Keterkaitan ini dapat terjadi 

pada sektor pertanian dan non pertanian atau sebaliknya. Keterkaitan produksi dapat terjadi 

melalui keterkaitan ke depan (forward) dan ke belakang  (backward).  Keterkaitan ke depan 

dapat terjadi bila produksi satu komoditi dari satu sektor menjadi pemasok (supplies) untuk 

aktivitas  produksi  sektor  lain.  Sebagai  contoh,  produksi  sektor  pertanian digunakan untuk 

masukan industri pengolahan..

Ketiga, keterkaitan dapat terjadi melalui keruangan (Ranis, Stewart dan Reyes, 1989) 

yang  mencerminkan luasnya pengaruh sebuah perekonomian dan petunjuk adanya interaksi 

ekonomi  antar  daerah.  Kaitan  keruangan  terjadi  karena  adanya  hubungan  tempat  dengan 

tempat  lain. Hubungan perusahaan yang berlokasi di suatu tempat  dengan tempat  lain. itu 

dapat  terjadi  antar  sektor  dan  lain  sektor.  Hubungan  keruangan  yang  berkembang  akan 

merangsang pertumbuhan sektor tersier (jasa) terutama transportasi. Kaitan keruangan dapat 

terjadi pada skala dunia, regional, nasional dan lokal

2.2. Pola Kemitraan Menurut UU No 20 Tahun 2008 

Menurut  Pasal  26  UU No  20  Tahun  2006  tentang  UMKM  Kerjasama/kemitraan 

usaha kecil, usaha menengah dengan usaha besar dapat dilakukan dengan pola sebagai berikut 
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: 1) Inti Plasma; 2) Sub-kontrak; 3) Dagang Umum; 4) Waralaba; 5) Keagenan; 6) Bentuk 

lain.

1) Inti Plasma. Sesuai dengan konsep dasar dari pola ini maka usaha menengah atau usaha besar 

bertindak sebagai  inti.  Sebagai  perusahaan inti  maka perusahaan menengah dan besar 

harus melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis 

sampai dengan pemasaran hasil produksi.  Sedangkan perusahaan kecil dalam kemitraan 

ini adalah selaku plasma. 

2) Sub Kontrak. Suatu unit produk yang diproduksikan oleh usaha menengah atau usaha 

besar sebagai suatu barang jadi akan terdiri atas komponen-komponen tertentu. Satu atau 

lebih  komponen  akan  diproduksikan  oleh  usaha  kecil  dengan  spesifikasi  teknis  dan 

standar mutu yang ditentukan oleh usaha besar atau usaha menengah. 

3) Dagang Umum. Pola ini dapat ditempuh dengan dua cara. Cara pertama adalah usaha 

menengah dan usaha besar memasarkan barang yang dihasilkan oleh usaha kecil. Konsep 

ini untuk beberapa hal sama dengan pola inti plasma dimana usaha menengah atau usaha 

besar memasarkan hasil produksi usaha kecil. Untuk lebih mengefektifkan pola ini maka 

perlu dipikirkan suatu bentuk dagang umum di mana hasil produksi usaha kecil itu diberi 

merk (brand ) dari usaha menengah dan usaha besar agar konsumen mendapat jaminan 

bahwa barang yang dibeli itu akan dapat memuaskan kebutuhan mereka. 

4) Waralaba. Pola kemitraannya adalah usaha kecil diberikan hak oleh usaha menengah 

dan  usaha  besar  untuk  menggunakan  lisensi,  merek  dagang  dan  saluran  distribusi 

perusahaannya kepada usaha kecil dengan disertai bantuan manajemen. 

5) Keagenan. Pola keagenan adalah hubungan kemitraan yang didalamnya, usaha kecil 

diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha 

besar mitranya. 

6) Bentuk-bentuk  lain.  Undang-undang memberikan  kebebasan  bagi  usahawan untuk 

mengadakan hubungan kemitraan di luar pola-pola sebagaimana diutarakan di atas. 

III.   PEMBAHASAN

3.1. Alternatif  Kerjasama Investasi UMKM di Bidang Industri Manufaktur  Melalui 

Pola Sub Kontraktor

Subkontrak merupakan isu permanen yang  selalu hadir  dalam setiap pembicaraan 

mengenai pengembangan  UMKM di Indonesia. Isu subkontrak masuk di dalam pasal yang 

membahas  mengenai  kemitraan usaha.  Salah satu bentuk dari  kemitraan adalah kemitraan 

pola subkontrak.

Di  Jepang  subkontrak  merupakan  salah  satu  kebanggaan  atas  sumber-sumber 

kemajuan  ekonomi  mereka.  Subkontrak  memungkinkan  terjadinya  pembagian  kerja  yang 
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ideal dari berbagai pelaku usaha. Subkontrak juga merupakan faktor penting dalam mencapai 

efisiensi ekonomi. Disamping itu sub kontrak juga menyediakan kesempatan berusaha yang 

lebih luas bagi masyarakat. 

Kegiatan  subkontrak  yang  dijalankan  dengan  baik  akan  dapat  membawa  dampak 

positif bagi peningkatan efisiensi, secara makro efisiensi nasional dan secara mikro efisiensi 

perusahaan,  selanjutnya akan  memperkuat  struktur  ekonomi  nasional,  dan  mewujudkan 

demokrasi ekonomi. 

Indonesia  tentu ingin mempelajari  pengalaman Jepang maupun  negara-negara  lain 

dalam  pembangunan  kompetensi  dan  daya  saing  pelaku  bisnisnya  diantaranya  melalui 

program subkontrak. Namun demikian diakui bahwa dalam prakteknya banyak kelemahan-

kelemahan  yang  harus  diantisipasi  dalam pelaksanaan  subkontrak.  Kelemahan-kelemahan 

tersebut bisa bersumber dari persoalan-persoalan internal pelaku usaha baik yang tergolong 

usaha kecil, maupun usaha menengah dan besar. Bisa juga karena iklim usaha yang kurang 

kondusif yang memungkinkan terjadinya kegiatan kemitraan subkontrak yang alami antara 

berbagai  pelaku,  bisa juga bersumber  dari  adanya  praktek-praktek bisnis tidak sehat  yang 

dilakukan oleh pelaku usaha terutama mereka yang berada pada posisi dominan.

3.1.1.  Kasus Pola Kemitraan Sub kontrak

Pola  kemitraan  yang  ideal  tentunya  harus  didasarkan  pada  prinsip  saling 

membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sebagaimana prinsip kemitraan 

dalam undang-undang no. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Dalam sektor industri manufaktur 

kemitraan  yang  ideal  dapat  dikembangkan  melalui  pola  subkontrak.  Dalam  pola  ini 

perusahaan  dengan  skala  usaha  yang  lebih  kecil  biasanya  menjadi  subkontraktor  dari 

perusahaan dengan skala yang lebih besar. Misalnya usaha kecil menjadi subkontraktor dari 

usaha menengah atau UMKM menjadi  subkontraktor dari  usaha besar.  Kemitraan dengan 

pola subkontrak berarti subkontraktor mengerjakan sebagian pekerjaan dari  main contractor 

atau dapat juga subkontraktor misalnya UMKM menjadi vendor dari usaha besar, dalam hal 

ini UMKM mengerjakan/memproduksi beberapa bagian atau komponen produk dari usaha 

besar. Pola kemitraan seperti ini dilakukan antara lain oleh PT. Astra Honda Motor (AHM) 

dengan UMKM sebagai subkontraktornya.

Pada  pola  kemitraan  industri  manufaktur  yang  dilakukan  oleh  AHM,  betul-betul 

dilakukan berdasarkan  motif  bisnis,  dalam arti  bukan karena  motif  sosial  ataupun karena 

adanya kebijakan atau tekanan politik pemerintah agar usaha besar bermitra dengan UMKM, 

tetapi memang ada kepentingan bisnis dari usaha besar juga dari UMKM untuk melakukan 

kerjasama bisnis yang berpotensi akan saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dalam 

kemitraan ini AHM bermitra dengan 130 UMKM sebagai subkontraktornya. Untuk sebuah 

sepeda motor terdapat sekitar 3.000 komponen. Sebagian dari komponen-komponen tersebut 
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dikerjakan oleh UMKM subkontraktornya dan sebagian lagi dikerjakan oleh subkontraktor 

usaha besar. Sedangkan AHM sendiri hanya mengerjakan komponen-komponen utama dan 

kritis serta perakitan. 

Pada dasarnya  kriteria yang digunakan oleh AHM untuk bermitra dengan UMKM 

adalah  Quality,  Cost-Price  and  Delivery  (QCD).  Jadi  sepanjang  memenuhi  QCD  yang 

diharapkan maka AHM akan tetap bermitra dengan UMKM. Sebaliknya jika UMKM tidak 

dapat memenuhi QCD yang diharapkan maka kemitraan tidak dapat dilanjutkan. Untuk itu 

AHM  melakukan  seleksi  yang  ketat  terhadap  calon  mitranya,  jadi  yang  dinilai  dapat 

memenuhi kriteria saja yang dapat menjadi subkontraktor AHM. Hal ini dilakukan karena 

AHM  memerlukan  dukungan  vendor  yang  handal  yang  dapat  menjamin  pemenuhan 

kebutuhan  produksi  dan  bisnis  AHM.  UMKM  yang  tidak  memenuhi  kriteria  dapat 

menimbulkan masalah/resiko bagi AHM bila dijadikan subkontraktornya. Dengan demikian 

tentunya tidak semua UMKM dapat menjadi vendor/subkontraktor dari AHM. UMKM yang 

akan menjadi subkontraktor harus memiliki fasilitas produksi, teknologi,  SDM dan keuangan 

yang memadai. 

Manfaat yang diperoleh usaha besar dalam hal ini AHM adalah efisiensi produksi. 

Saat ini AHM memiliki 3 pabrik, yaitu berlokasi di Sunter 1, Jakarta Utara, dan Cikarang 

Bekasi, adapun jumlah karyawannya adalah 13.000 orang. Pabrik dan jumlah karyawan yang 

ada tidak akan cukup bila seluruh komponen sepeda motor,  yaitu sekitar 3.000 komponen 

seluruhnya  diproduksi  sendiri  di  pabrik  AHM.  Maka  melalui  kemitraan  pola  subkontrak 

dengan UMKM ini,  AHM bisa lebih efisien dalam biaya  overhead pabrik,  jumlah tenaga 

kerja, pengelolaan produksi menjadi lebih mudah serta luas pabrik pun tentunya bisa lebih 

efisien. Dengan demikian modal kerja dan investasi juga menjadi lebih efisien. Sebaliknya 

tanpa kemitraan dengan UMKM maka pabrik yang ada sekarang ini tidak akan cukup untuk 

memproduksi  sekitar  3 juta motor  per tahun. AHM harus memperluas lagi  pabriknya  dan 

menambah lagi tenaga kerjanya. Biaya overhead akan menjadi lebih tinggi dan manajemen 

menjadi lebih kompleks dan kebutuhan investasi pun menjadi lebih besar. 

Manfaat  yang  diperoleh  UMKM  adalah  adanya  kepastian  pasar,  mendapatkan 

bimbingan manajemen,  pengendalian mutu  dan teknologi.  Sebagian UMKM mendapatkan 

bantuan peralatan produksi dan pinjaman modal.  Sebagai contoh Kopinkra Karya  Pusaka, 

yang berlokasi  di  Cisaat  Cibatu Kabupaten Sukabumi setiap bulannya  mendapatkan order 

langsung dari AHM rata-rata senilai Rp.70 juta sampai dengan Rp 100 juta per bulan. Selain 

itu Karya Pusaka juga mendapatkan order dari subkontraktor AHM yang lain, sehingga total 

nilai pekerjaan untuk AHM  yang terdiri dari order langsung dan tidak langsung (dari tangan 

kedua) rata-rata sekitar 150 juta sampai dengan Rp 170 juta.

3.1.2.  Mekanisme Kemitraan 
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Kemitraan antara UMKM dengan usaha besar sebaiknya dilengkapi dengan kontrak 

yang jelas dan tertulis, sehingga menjadi pegangan yang mengikat kedua belah pihak untuk 

mematuhi/memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam kemitraan AHM dengan 

UMKM  hal  ini  sudah  dilakukan.  Kemitraan  harus  dilakukan  secara  fair,  dan  win-win 

solution, tidak terjadi salah satu pihak mendominasi pihak yang lain. Atau salah satu pihak 

menekan dan mengambil  keuntungan dari  kelemahan pihak lain.  Dalam kemitraan Usaha 

Besar dengan UMKM hal  ini  masih  sering terjadi,  yaitu  masih banyak usaha besar  yang 

mendominasi UMKM. Karena posisi tawar UMKM yang lemah terhadap usaha besar, maka 

UMKM akhirnya yang lebih banyak mengikuti keinginan usaha besar, bahkan “mensubsidi” 

usaha meskipun hal tersebut memberatkan usaha besar. Salah satu yang sering memberatkan 

UMKM dalam bermitra dengan usaha besar adalah sistem/jangka waktu pembayaran yang 

dilakukan  oleh  usaha  besar  terhadap  UMKM  mitranya.  Sehingga  dalam  kenyataannya 

seringkali  bukannya  usaha  besar  yang  membantu  UMKM,  tetapi  justru  UMKM  malah 

mensubsidi usaha besar.

3.1.3.  Kerjasama Investasi

Kerjasama  investasi  yang  dapat  dilakukan  antara  lain  adalah  dalam  pengadaan 

fasilitas  produksi,  seperti  yang  juga  dilakukan  oleh  AHM  terhadap  beberapa  sub 

kontraktornya  yaitu  menyediakan  beberapa  peralatan/mesin  dengan  status  dipinjamkan 

kepada UMKM untuk digunakan dalam memproduksi  komponen-komponen sepeda motor 

pesanan  dari  AHM.   Selain  itu  AHM  melalui  Yayasan  Dana  Bhakti  Sosial  Astra  juga 

menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk UMKM subkontraktor Astra.

3.2. Pengembangan  Pola  Kerjasama  Investasi  Bagi  UMKM  di  Bidang  Industri 

Manufaktur

Dari berbagai praktik kemitraan usaha dan kerjasama investasi di atas, maka perlu 

dikembangkan  lagi  kerjasama  investasi  yang  lebih  efektif  sehingga  betul-betul  dapat 

meningkatkan  produktivitas  dan  kualitas  usaha  UMKM  di  bidang  industri  manufaktur. 

Sekaligus juga pengembangan kerjasama ini tentunya diharapkan akan memberikan manfaat 

kepada pihak-pihak atau mitra  dalam kerjasama investasi  tersebut.   Pada dasarnya  dalam 

setiap  kemitraan  usaha  terdapat  peluang  kerjasama  investasi  yang  diharapkan  dapat 

meningkatkan efektivitas kemitraan usaha tersebut sehingga memberikan manfaat yang lebih 

besar  bagi  kepada pihak-pihak yang  bermitra.  Namun  demikian  kerjasama investasi  yang 

dikembangkan dari suatu kemitraan usaha secara alami akan dapat berkembang dengan baik 

bila didasari oleh adanya saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kemitraan usaha hal ini 

dapat terjadi bila ada keterkaitan bisnis yang kuat diantara pihak-pihak yang bermitra. 
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Dalam  kemitraan  usaha  keterkaitan  bisnis  yang  kuat  terutama  terjadi  pada  pola 

kemitraan  sub  kontrak.  Dalam sub kontrak  ini  UMKM menjadi  subkontraktor  dari  usaha 

besar, artinya UMKM mengerjakan sebagian produk atau komponen (part) dari produk usaha 

besar. Sub kontrak terjadi karena beberapa alasan bisnis, antara lain: 1) Usaha besar tidak 

mampu lagi untuk mengerjakan seluruh produknya atau seluruh bagian produknya sendiri. 

Pada kenyataannya banyak usaha besar memiliki keterbatasan kapasitas untuk mengerjakan 

seluruh proses produksinya langsung di pabriknya sendiri. 2) Karena berbagai faktor yang 

mempengaruhinya, seperti biaya overhead yang tinggi, resiko, pengelolaan SDM yang rumit 

atau fokus yang  dikembangkan  oleh  perusahaan  besar,  maka  menyebabkan  akan menjadi 

lebih  efisien  bagi  perusahaan  besar  bila  sebagian  proses  produksinya  atau  sebagian  dari 

komponen produknya di subkontrakan kepada UMKM. 

Dalam kemitraan pola subkontraktor, usaha besar berkepentingan terhadap jaminan 

pasokan, sementara UMKM berkepentingan terhadap jaminan pasar. Dengan demikian wajar 

jika  usaha  besar  melakukan  investasi  untuk  mengamankan  rantai  pasokan tersebut.  Yang 

menjadi  permasalahan  bargaining position UMKM terhadap usaha besar  lemah,  sehingga 

usaha bisa  mendominasi  UMKM, menekan harga,  melakukan pembayaran  dengan jangka 

waktu yang relatif lama atau membuat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM 

untuk melindungi/untuk kepentingan sebesar-besarnya  usaha besar  sementara  dilain  pihak 

memberatkan UMKM. Bila hal ini terjadi maka sesungguhnya UMKM yang membantu usaha 

besar, bukannya usaha besar yang membantu UMKM.

Kebutuhan investasinya dapat diidentifikasi dan ditentukan dalam hal apa kerjasama 

investasi tersebut diperlukan. Tinggal adanya dorongan/iklim yang lebih kondusif yang dapat 

meningkatkan  kesadaran  dari  kedua  belah  pihak,  terutama  usaha  besar  untuk  investasi 

membangun UMKM mitranya.  Selain adanya saling membutuhkan kemitraan yang fair ini 

akan dapat dicapai bila  bargaining position antara UMKM dengan usaha besar seimbang. 

Tetapi faktanya yang lebih besar tetap akan lebih kuat. Maka disinilah diperlukan upaya yang 

lebih kuat lagi untuk melindungi dan mengarahkan agar kemitraan antara UMKM dengan 

usaha  besar  bisa  berjalan  dengan  fair.  Untuk  itu  diperlukan  payung  hukum  dan  aturan 

pelaksanaan yang mengikat dan tegas dengan sanksi yang tegas. Bila perlu diberikan juga 

reward atau insentif  bagi  usaha besar yang  melakukan kemitraan dan kerjasama investasi 

yang baik dengan UMKM. Sekarang ini kebijkan dan aturan mengenai perlindungan terhadap 

UMKM ini sebetulnya sudah ada, seperti UU no 20 tahun 2003 tentang UMKM dan UU no 

25 tahun 2007 tentang penanaman modal. yang memuat antara lain tentang pengelompokan 

bidang usaha.  Dalam bab VII  UU no 25,  antara lain  diatur  mengenai  bidang usaha yang 

terbuka untuk usaha besar tetapi dengan syarat harus bermitra dengan UMKM dan Koperasi. 

Jadi  tinggal  konsistensi  dalam implementasinya  serta  pengawasan  dan  sanksi  yang  lebih 

efektif.
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Selain perlindungan melalui UU dan aturan maka upaya lain yang diperlukan adalah 

untuk memperkuat posisi tawar UMKM agar ada kesejajaran dengan usaha besar. Upaya yang 

dapat  dilakukan  adalah  antara  lain  dengan  membentuk  koperasi  produsen.  Jadi  UMKM 

bergabung dalam koperasi produsen.

Untuk  lebih  jelasnya  pengembangan  kerjasama  inivestasi  bagi  UMKM di  bidang 

industri  yang  paling  optimal  untuk  dikembangkan,  meliputi  aspek:  normatif,  indikator, 

mekanisme, pembinaan dan administrasi.

3.2.1. Landasan kerjasama

• Kerjasama investasi hendaklah didasarkan pada adanya saling ketergantungan, saling 

membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

• Dilakukan secara layak dan adil

• Mendorong ke arah kemandirian dan kelestarian (sustainability) UMKM

• Mendorong ke arah peningkatan produktivitas dan kualitas usaha UMKM

3.2.2. Indikator

Beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kerjasama investasi

• Teknologi, apakah ditinjau dari aspek teknologi dimungkinkan adanya bagian-bagian 

pekerjaan dari usaha besar yang disubkontrakan, bagian mana saja, berapa banyak, dan 

bagaimana  kualitasnya.  Dalam  hal  apa  perlu  adanya  investasi  untuk  meningkatkan 

teknologi UMKM.

• SDM, apakah SDM UMKM siap untuk melakukan kemitraan dalam arti kesediaan 

menerima, ataupun pengetahuan dan keahliannya. Jika tidak apa yang perlu ditingkatkan 

sehingga perlu investasi untuk meningkatkan SDM UMKM.

• Keuangan, apakah UMKM memiliki akses ke lembaga keuangan (Bank atau lembaga 

keuangan  lainnya).  Dalam  kondisi  ada  kelemahan  dalam  keuangan  perlu  adanya 

pemecahan melalui  usaha  besar,  misalnya  saja  pembayaran  secara  tunai,  atau  bahkan 

diberikan persekot.

• Organisasi,  UMKM kemungkinan besar posisinya  lemah menghadapi  usaha besar, 

oleh karena itu pada kondisi/tahap tertentu UMKM perlu membentuk organisasi dalam 

bentuk koperasi ataupun asosiasi baik formal maupun informal.

• Pembinaan,  meskipun  sifatnya  bisnis  dan  saling  menguntungkan,  tetapi  pada 

tingkatan tertentu pembinaan oleh usaha besar terhadap UMKM perlu dilakukan. Hal ini 

merupakan bagian dari investasi usaha besar untuk membangun mitra UMKM nya yang 

pada gilirannya akan memberikan manfaat pada usaha besar.
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3.2.3. Mekanisme

Untuk  menumbuhkan  dan  mengembangkan  kerjasama  investasi  melalui  pola  sub 

kontrak ini motivasi/inisiatifnya dapat berasal dari mana saja, dalam arti dari pihak-pihak 

yang  terkait  seperti:  usaha  besar,  UMKM,  instansi  pemerintah,  lembaga  keuangan,  atau 

BDSP. Dalam pelaksanaannya yang terlibat bukan saja antara usaha besar dan UMKM tetapi 

dapat  berkembang  sehingga  melibatkan:  lembaga  keuangan,  pembina,  pemasok,  maupun 

organisasi UMKM.

Yang perlu diusahakan adalah adanya jalinan kerjasama formal antara usaha besar dan 

UMKM. Selanjutnya usaha besar bersedia melakukan investasi untuk membangun UMKM 

sehingga memiliki kemampuan yang handal, memiliki produktivitas dan kualitas usaha yang 

baik yang pada gilirannya dapat menjadi mitra usaha besar yang dapat menjamin pemenuhan 

kebutuhan usaha besar. Jalinan kerjasama tersebut hendaknya mengacu pada norma, aturan 

dan etika kemitraan dan kerjasama investasi.

Norma-norma  kerjasama  tersebut  perlu  dijabarkan  lebih  lanjut  pada  dokumen 

kerjasama (MOU, kesepakatan bermitra, kontrak, dsb) agar lebih operasional dan memiliki 

landasan hukum yang kuat yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang bekerjasama.

3.2.4. Tahapan

Tahapan kerjasama investasi antara UMKM dan usaha besar di dalam praktiknya bisa 

terjadi  variasi  pada  setiap  kasus.  Namun  demikian  secara  umum  tahapan  tersebut  dapat 

diuraikan sebagai berikut:

• Adanya inisiatif untuk melakukan kemitraan. Inisiatif ini bisa datang dari UMKM, 

usaha besar atau lembaga pembina UMKM (Pemerintah, Perguruan Tinggi, BDSP, LSM, 

konsultan,  dll)

• Bila inisiatif muncul dari UMKM, maka UMKM bisa menghubungi langsung usaha 

besar  untuk  melakukan  aplikasi/menyampaikan  proposal/menyampaikan  maksudnya 

untuk  melakukan  kemitraan.  Bisa  juga  UMKM  meminta  bantuan  mediator/fasilitator 

dalam hal ini lembaga-lembaga pembina UMKM

• Bila  UMKM  langsung  menyampaikan  ke  usaha  besar,  maka  usaha  besar  akan 

mempelajari  prospek  dari  kemitraan  tersebut,  melalui  wawancara  dan  diskusi  dengan 

UMKM  calon  mitra,  mempelajari  aplikasi  dan  proposalnya,  melakukan  kunjungan 

langsung  ke  lapangan/ke  tempat  usaha  UMKM  dan  melakukan  audit  (seperti  yang 

dilakukan oleh AHM)

• Bila setelah dipelajari dinyatakan layak maka identifikasi kerjasama investasi yang 

diperlukan  kemudian  lakukan  kontrak  kemitraan.  Bila  tidak  maka  diidentifikasi 

perbaikan/persiapan apa yang harus dilakukan. Selanjutnya berikan arahan perbaikan oleh 
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usaha  besar  terhadap UMKM atau  buat  program bersama  antara  usaha  besar  dengan 

UMKM mengenai perbaikan yang harus dilakukan. Evaluasi hasil perbaikan bila sudah 

siap maka, identifikasi kerjasama investasi yang diperlukan kemudian lakukan kontrak. 

Investasi  yang  dilakukan  oleh  usaha  besar  antara  lain  investasi  untuk  membangun 

UMKM, seperti bantuan peralatan, dan diklat.

• Selama  kemitraan  berlangsung,  perlu  dilakukan  pembinaan,  termasuk  evaluasi, 

konsultasi dan pelatihan yang diperlukan.

• Bila UMKM meminta bantuan fasilitator/lembaga pembina, maka lembaga pembina 

bisa memberikan arahan/advokasi/mediasi. 

• Lembaga  pembina  membantu/berperan  dalam proses  persiapan  kemitraan,  seperti 

melakukan evaluasi/audit terhadap kesiapan UMKM atau mempersiapkan UMKM agar 

layak untuk bermitra dengan usaha besar. Lembaga pembina bisa juga berperan selama 

kemitraan  itu  berlangsung  bila  diperlukan,  seperti  melakukan  pelatihan,  konsultasi, 

evaluasi dan monitoring.

IV.  PENUTUP

Berdasarkan  paparan  di  atas, peluang  pengembangan  kerjasama  investasi  pada 

dasarnya  ada  pada  setiap  pola  kemitraan  usaha,  tetapi  yang  paling  potensial  untuk 

dikembangkan  adalah  kerjasama  investasi  yang  dikaitkan  dengan  pola  kemitraan  sub 

kontarktor. Adapun investasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi dari usaha 

besar dan UMKM dalam kemitraan tersebut.  Namun demikian karena adanya  kelemahan-

kelemahan  pada  UMKM  diharapkan  usaha  besar  dapat  melakukan  investasi  untuk 

membangun KUKM.

Manfaat yang diperoleh UMKM dari kemitraan dengan Usaha Besar bisa berupa : 

kepastian  pasar,  peningkatan  teknologi,  manajemen,  dan  bantuan  permodalan.  Sedangkan 

bagi usaha besar manfaat yang dapat diperoleh adalah jaminan pasokan.

Permasalahan dalam kemitraan yang biasanya terjadi adalah, cara pembayaran yang 

memberatkan UMKM dan harga yang cenderung ditentukan oleh usaha besar. Permasalahan 

tersebut terutama timbul karena kelemahan bargainning position dari UMKM terhadap usaha 

besar. Hambatan lainnya adalah adanya keterbatasan dalam teknologi, manajemen, keahlian 

dan permodalan UMKM, sehingga UMKM tidak dapat mengimbangi/memenuhi permintaan 

usaha besar. 

Dalam  setiap  kemitraan  sebaiknya  dapat  dilakukan  kerjasama  investasi  bila 

diperlukan. Usaha besar diharapkan dapat melakukan investasi untuk membangun UMKM 

mitranya  bila  diperlukan.   Investasi  tersebut  dapat  berupa  teknologi  dan  peralatan, 

peningkatan manajemen UMKM dan pengembangan SDM. Investasi ini pada gilirannya akan 
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kembali  manfaatnya  kepada  usaha  besar,  yaitu  adanya  mitra  yang  handal  yang  dapat 

menjamin pemenuhan kebutuhan usaha besar. 

Kerjasama  investasi  yang  paling  potensial  untuk  dikembangkan  adalah  kerjasama 

investasi  dalam pola  kemitraan  sub  kontrak.  Hal  ini  disebabkan keterkaitan  bisnis  antara 

usaha besar dan UMKM strategis dan kuat. Dalam hal ini usaha besar memiliki kepentingan 

untuk melakukan aliansi strategis yang lebih mengikat  dan berjangka panjang. Jadi upaya 

yang perlu dilakukan oleh usaha besar adalah membangun KUKM sabagai subkontraktornya, 

agar memiliki  persyaratan yang seuai  dengan kebutuhan usaha besar.  Jadi  seperti  produk, 

sistem produksi,  sistem manajemen mutu,  sistem pengiriman “compatible”  dengan sistem 

yang dijalankan usaha besar. 

Perlu adanya  peraturan pemerintah tentang pola kerjasama investasi  UMKM bidang 

industri  manufaktur sebagai landasan hukum guna melindungi  kepentingan UMKM.  Dan 

pegangan yang lebih jelas bagi para pelaku kerjasama inivestasi tersebut. 
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