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ABSTRACT 

 
This study aim to analyse cooperative, small and medium business enterprises (KUMKM) on base of the 

Agro-bussines facing of Competitiveness Intra Asean Market  in Central of Aceh Regency. Population in 

research is all KUMKM under develop on Board of Cooperative, Industry and Commerce (Diskopindag) of 

Central Aceh Regency being based on agro-bussines. Sampel was done of the trained and developed about 

management of is effort; administration, accountancy, marketing and exploiting of various facility of is 

inclusive of information technology that is as much 80 KUMKM. Analyse conducted by regression  of  

variable supporting power of KUMKM. The study result show that variables  identified in model to 

progress of effort KUMKM equal to 0,66%. While if seen from level of influence relative minimize, that is 

only equal to 0,44%. Its Small cause is the influence  possibility of progress variables of effort, with the 

indicator only mount the advantage and satisfaction in trying to represent the small shares from progress 

variables of is effort very macro. But that way result of this study represent the step of early good in 

comprehending by riel is condition faced by KUMKM in Central Aceh Regency. To be obtained by a more 

result utilize the importance of planning and better future policy needed by research coverage of inclusive 

of indicator amount as well as amount of sampel of larger ones again. Other cause of this research 

possibility not make classified  of stratified random sampling. Because in the fact  KUMKM are differed. 

The difference of the aspect; a) scale of business, b) market share, c) capital, d) labor force, and the others.. 
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1. Pendahuluan 

Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah 

(KUMKM) sering mendapat perlakuan yang tidak 

adil dalam banyak hal dibanding dengan korporasi 

besar, baik milik negara maupun korporasi swasta 

lainnya. Padahal banyak bukti menguatkan keya-

kinan kita bahwa KUMKM mampu bertahan hidup 

dalam kondisi ekonomi yang sulit. Cukup banyak 

fakta yang meyakinkan kita betapa KUMKM 

banyak menyelamatkan rakyat jelata dari konstelasi 

ekonomi yang buruk, serakah, dan menindas.  

Schumacher (1978) dan Naisbitt (1999), mempre-

diksi bahwa usaha-usaha kecil telah ikut mensta-

bilkan perekonomian suatu negara, apalagi ketika 

banyak negara diterpa oleh krisis ekonomi yang 

berat. Masih banyak pandangan lainnya dari 

berbagai kalangan dengan nada serupa bahwa 

usaha kecil, menengah dan koperasi sering menjadi 

simbol institusi penyelamatan terhadap margina-

lisasi ekonomi rakyat, orang kecil yan tertindas dan 

terpental dari persaingan. Khusus untuk institusi 

koperasi, Endress dalam Munkner (2000) menya-

takan koperasi berperan dalam penyelamatan orang 

tertindas secara ekonomi. Koperasi menjadi alter-

natif yang tepat, tidak saja di masa serba keku-

rangan, tetapi juga di masa serba makmur. 

Disisi lain, walaupun diakui memang, secara 

realitas KUMKM dianggap dapat bertahan dan 

relatif kebal menghadapi terpaan krisis, tidak 
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dipungkiri juga ada sebagian usaha kecil yang juga 

ikut terjepit dalam situasi ekonomi yang sulit. 

Akibat dampak krisis yang berkepanjangan, 

kenaikan harga BBM dan energi lain, peraturan 

pemerintah yang kaku, menyebabkan banyak unit-

unit usaha kecil terpaksa menghentikan usahanya. 

Namun semua itu tidak akan mudah menyurutkan 

semangat, agar mampu memberi dukungan penuh 

pada iklim berusaha yang sehat bagi berkembang 

nya KUMKM di tengah-tengah persaingan global. 

Sehingga KUMKM diharapkan mampu bertahan 

dalam kondisi apapun sebagai bagian dari pelaku 

ekonomi.  

Data yang tersedia pada Dinas Koperasi, Perindus-

trian dan Perdagangan (Diskopindag) Kabupaten 

Aceh Tengah per 1 Maret 2013  menunjukkan jum-

lah koperasi dalam berbagai jenisnya mencapai  

376 unit, terdiri dari 182 yang aktif dan 194 unit 

yang tidak aktif. Sedangkan usaha mikro, kecil dan 

menengah di bawah pembinaan Diskopindag 

Kabupaten Aceh Tengah mencapai 1521 unit. 

Usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut berge-

rak dalam berbagai bidang usaha, meliputi; usaha 

industri kecil, kerajinan dan perdagangan. Usaha 

industri, kerajinan dan perdagangan tersebut ber-

basis pada komoditas pertanian yang dihasilkan 

oleh masyarakat lokal. 

KUMKM di Aceh saat ini segera dihadapkan pada 

sebuah era baru yaitu menghadapi sebuah kawasan 

integrasi ekonomi pasar intra Asean. Fenomena 

yang sebenarnya telah didiskusikan panjang lebar 

beberapa waktu sebelumnya termasuk tentang plus-

minus dampaknya terhadap perkembangan 

KUMKM di berbagai negara di kawasan. Apalagi 

KUMKM yang berbasis agribisnis yang memang 

akan memiliki tantangan sangat berat dalam era 

mendatang. Oleh karena itu dalam menyikapi 

kondisi ini KUMKM dimanapun termasuk di Aceh 

memerlukan pehatian yang lebih serius agar dapat 

menata lebih jauh lagi tentang kinerja mereka 

dalam menghadapi isu global ini. Kalau tidak 

KUMKM akan kalah dalam persaingan global yang 

semakin pesat di masa depan.  

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis fak-

tor pendukung KUMKM Aceh Tengah  mengha-

dapi persaingan pasar intra Asean, 2) Menghasilkan 

model penguatan KUMKM Aceh Tengah selaras 

dengan tuntutan perkembangan dunia usaha yang 

sedang berjalan.   

2.  Landasan Teoritis 

Penulis buku “Small is Beautiful” E.F. Schumacher 

(1978) meyakini bahwa “usaha kecil akan semakin 

berkontribusi kuat di masa depan bagi kemak-

muran suatu bangsa”. Selain itu John Naisbitt 

(1999), juga memperkirakan bahwa masa depan 

perekonomian global berada di tangan unit usaha 

kecil, otonom, namun padat teknologi. 

Endress dalam Munkner (2000) menggambarkan 

bahwa koperasi juga berperan serupa dalam 

penyelamatan orang tertin-das secara ekonomi: 

“lembaga ini terbukti mampu menolong para 

petani, perajin dan pedagang kecil bertahan hidup 

dan berusaha di masa sulit, yang diakibatkan oleh 

adanya reformasi, baik pertanian, industri dan 

politik ekonomi liberal. Koperasi menjadi alternatif 

yang tepat, tidak saja di masa serba kekurangan, 

tetapi juga di masa serba makmur”. 

Pada umumnya karakteristik Koperasi, usaha 

mikro, kecil dan menengah (KUMKM) termasuk 

Koperasi Pertanian di dalamnya sering diformulasi-

kan sebagai berikut: (1) Struktur usaha yang seder-

hana, (2) Sering tanpa menggunakan staf, biasanya 

pemilik merangkap sebagai staf, (3) Pembagian 

kerja yang kurang jelas, (4) Memiliki hirarki 

manajerial yang relatif pendek, (5) Aktivitas usaha 

relatif kurang formal, kurang melakukan fungsi 

manajemen, (6) Kurang membedakan aset pribadi 

dari aset perusahaan, dan (7) Pencatatan keuangan 

yang sederhana, bahkan ada yang tidak membuat 

pencatatan.  

Ada beberapa alasan mengapa KUMKM bertahan 

di masa krisis ekonomi: (1) Sebagian besar 

KUMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-

jasa dengan elastisitas permintaan terhadap penda-

patan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-

rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap 

permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya 

juga tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh 

pada permintaan, (2) Sebagian besar KUMKM 

tidak mendapat modal dari bank. Karena itu 

keterpurukan nilai uang tidak menyeret KUMKM 

dalam kebangkrutan usaha, (3) KUMKM relatif 

sangat dinamis dalam berproduksi dan tidak terikat 

dengan produk yang tetap. KUMKM relatif tanpa 

ada rintangan keluar masuk ke dalam pasar. 

Sehingga mereka dapat bertahan terus di dalam 

pasar (Wirasasmita, 2000,: Ismawan, 2001). 

3.  Metodologi Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif 

dengan metode yang digunakan adalah metode 

survai. Metode survai mengambil sampel dari 

sebagian populasi untuk mewakili populasi secara 

representatif (Singarimbun dan Effendi, 1995). 

Sampel penelitian ini berjumlah 80 unit KUMKM 

yang aktif dibina oleh Diskopindag Aceh Tengah 

sampai tahun 2013. Pembinaan yang telah dilaku-
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kan meliputi; pelatihan manajemen, kelembagaan, 

kewirausahaan, akuntansi, dan infotek KUMKM. 

Pengumpulan data menggunakan teknik interview 

dan kuesioner . 

Model analisis data sebagai berikut: 

KJU = a + KMI + PPM + KPU +  KPP + LSU + KTU + 

KLK + KPT + KMU + BPR + KMP + KAU + PTK + 

VLU + e 

Keterangan: 

KMI = Kemampuan Invidual Mengelola Usaha  

PPM = Pembinaan Pemerintah  

KPU = Kondisi Persaingan Usaha  

KPP = Kepercayaan Pelanggan 

LSU = Letak Strategis Usaha  

KTU = Kelengkapan Teknologi Usaha  

KLK = Kepercayaan Lembaga Keuangan  

KPT = Kemampuan Penerapan Teknologi dan  

               Informasi Usaha  

KMU = Kemitraan Usaha  

BPR = Biaya produksi  

KMP = Kemampuan Permodalan  

KAU = Kondisi Administrasi Usaha  

PTK = Penggunaan Tenaga Kerja  

VLU = Volume Usaha  

KJU = Kemajuan Usaha  

Variabel penelitian, indikator dan pengukurannya 

dapat dilihat pada matrik di bawah ini:  

Tabel 1. Matrik Variabel Penelitian 

Variabel Indikator 
1. Kemampuan Invi-

dual Mengelola 
Usaha  

Kemampuan individual me-
mimpin/mengelola usaha 

2. Pembinaan Peme-
rintah  

Intensitas pembinaan peme-
rintah untuk UMKM 

3. Kondisi Persaingan 
Usaha  

Kondisi persaingan usaha 
(banyaknya usaha sejenis) 

4. Kepercayaan 
Pelanggan  

 

Kondisi tingkat kepercayaan 
pelanggan pada usaha 
KUMKM 

5. Letak Strategis  
 

Kondisi letak strategis usaha 
baik dari sisi jangkauan 
konsumen maupun untuk 
akses input produksi  

6. Kelengkapan Tek-
nologi Usaha  

 

Kondisi banyaknya peralatan 
produksi (teknologi) yang 
dimiliki dalam berusaha 

7. Kepercayaan Lem-
baga Keuangan  

 

Kondisi kepercayaan lem-
baga keuangan (bank, donor, 
dll) terhadap usaha yang 
dijalankan 

8. Kemampuan Pene-
rapan Teknologi 
dan Informasi 
Usaha  

Kemampuan usaha dalam 
menerapkan teknologi usaha 
yang ada 

9. Kemitraan Usaha  
 

Kemampuan menjalin hubu-
ngan usaha  (bermitra) de-
ngan usaha lain (dalam pe-
masaran, permodalan, penga 
daan input, dll) 

10. Biaya produksi  
 

Kondisi biaya produksi yang 
menjadi beban perusahaan 
dalam berproduksi di ban-

dingkan dengan biaya pro-
duksi di luar Aeh Tengah 

11. Kemampuan  
      Permodalan  

Kondisi kemampuan permo 
dalan perusahaan saat ini 

12. Kondisi Adminis-
trasi Usaha  

Kondisi pelaksanaan admi-
nisitasi perusahaan saat ini 

13. Penggunaan 
Tenaga Kerja  

Kondisi penggunaan tenaga 
kerja dalam menjalankan 
aktivitas usaha 

14. Volume Usaha  
 

Kondisi volume usaha yang 
dihasilkan oleh perusahaan 
saat ini 

15. Kekuatan Usaha  
      KUMKM 
 

Kondisi kemajuan dalam 
memperoleh keuntungan dan 
kepuasaan dalam usaha 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa ada 

14 variabel yang berhasil diinventarisir sebagai 

faktor yang berpengaruh pada daya saing KUMKM 

di Kabupaten Aceh. Variabel bebas dalam 

penelitian ini meliputi: (1) Kemampuan mengelola 

sendiri, (2) Pembinaan pemerintah, (3) Persaingan 

usaha, (4) Kepercayaan pelanggan, (5) Strategis 

letak usaha, (6) Peralatan usaha, (7) Kepercayaan 

bank, donatur lain, (8) Kemampuan menggunakan 

teknologi, (9) Kemitraan usaha (kerjasama usaha), 

(10) Biaya produksi, (11) Kemampuan permodalan, 

(12) Administrasi dan pembukuan usaha, (13) 

Kemampuan tenaga kerja, (14) Volume Usaha. 

Tabel 2. Variabel Pendukung Daya Saing     

                  KUMKM Kabupaten Aceh Tengah 

Variabel yang diamati Mendu-

kung (%) 

Pengham-

bat (%) 
1. Kemampuan Invidual Mengelola 

Usaha  81,25 18,75 

2. Pembinaan Pemerintah  87,50 12,50 
3. Kondisi Persaingan Usaha  77,50 22,50 
4. Kepercayaan Pelanggan  31,25 68,75 
5. Letak Strategis  57,50 42,50 
6. Kelengkapan Teknologi Usaha  22,50 77,50 
7. Kepercayaan Lembaga Keuangan  8,75 91,25 
8. Kemampuan Penerapan 

Teknologi dan Informasi Usaha  23,75 76,25 

9. Kemitraan Usaha  15,00 85,00 
10. Biaya produksi  5,00 95,00 
11. Kemampuan Permodalan  16,25 83,75 
12. Kondisi Administrasi Usaha  25,00 75,00 
13. Penggunaan Tenaga Kerja  93,75 6,25 
14. Volume Usaha  67,50 32,50 
15.Kemajuan usaha 8,75 81,25 

Sumber: Hasil Penelitian (2013) 

Berdasar tabel di atas meperlihatkan variabel 

kemampuan individual dalam mengelola usaha 

secara mandiri dirasakan mempengaruhi perkem-

bangan usaha mereka. Selebihnya  ada 3 unit 

KUMKM mengatakan bahwa kemampuan indi-

vidual dalam mengelola usaha merupakan sebagai 

faktor penghambat. Variabel lainnya yang dirasa-

kan kebanyakan KUMKM sebagai pendukung 

usaha adalah variabel pembinaan pemerintah ada 
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70 unit, persaingan usaha 62 unit, strategis letak 

usaha 46 unit, kemampuan tenaga kerja 65 unit, 

dan peningkatan volume usaha dari waktu ke waktu 

ada 54 unit.  

Dengan demikian dari 15 variabel yang berhasil 

diinventarisir di lapangan hanya 7 variabel saja 

kebanyakan UKMKM di Aceh Tengah merasakan 

dapat mendukung usaha. Selebihnya meru-pakan 

faktor penghambat. 

Hasil regresi memperlihatkan bahwa hubungan 

antara variabel yang diidentifikasi di dalam model 

terhadap kemajuan usaha KUMKM Kabupaten 

Aceh Tengah dengan indikatornya adalah capaian 

kemajuan dalam memperoleh keuntungan dan 

kepuasaan dalam usaha tidak terlalu kuat hanya 

sebesar 0,66%. Sedangkan apabila dilihat dari 

besarnya pengaruh juga relatif kecil, yaitu hanya 

sebesar 0,44%. Dengan demikian masih banyak 

variabel lain yang mempengaruhi kemajuan usaha 

KUMKM di Aceh Tengah. Sebab variabel kema-

juan usaha merupakan variabel yang sangat makro. 

Selain itu juga diperkirakan besarnya sampel yang 

diambil yang hanya 80 unit yang memang sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan dari ratusan 

unit KUMKM di Aceh Tengah dapat sebagai 

penyebab kecilnya pengaruh dari variabel tersebut. 

Oleh sebab itu, guna kepentingan perencanaan dan 

kebijakan masa depan yang lebih baik diperlukan 

perluasan cakupan penelitian dengan sampel yang 

lebih besar, agar dapat diketahui secara lebih jelas 

lagi tentang faktor yang dominan mempengaruhi 

kemajuan usaha KUMKM di Aceh Tengah.  

Dengan memahami kemungkinan adanya faktor 

dominan yang mempengaruhi dari sekian faktor 

yang ada, maka pada langkah berikut dapat dite-

mukan pula solusi yang lebih tepat dalam 

pemberdayaan KUMKM di Kabupaten Aceh 

Tengah. Penyebab lainnya adalah penelitian ini 

juga tidak membuat klasifikasi sampel berdasarkan 

strata. Padahal dalam kenyataannya KUMKM 

tersebut relatif berbeda satu sama lainnya. Perbe-

daan tersebut meliputi aspek; (a) skala usaha, (b) 

luasnya jangkauan pemasaran, (c) kekuatan permo-

dalan, (d) jumlah tenaga kerja yang dipakai, dan 

masih banyak lainya kalau mau dibuat stratifikasi. 

Kecilnya sampel yang diambil disebabkan karena 

terbatasnya dana yang tersedia untuk penelitian 

pada sampel yang lebih besar. Demikian juga 

keterbatasan KUMKM dalam memenuhi kriteria 

yang diinginkan juga masih terbatas pada 

KUMKM yang telah mengikuti pembinaan dari 

pemerintah dari beberapa hal. Sedangkan sebagian 

besar KUMKM Aceh Tengah masih sangat terbatas 

menerima pembinaan dari pemerintah.  Akibatnya 

sampel yang ditentukan kurang representatif dan 

juga relatif terbatas. 

Lebih lanjut rincian hasil regresi terhadap variabel-

variabel di atas dapat ditelusuri pada output regresi 

di bawah ini.  

Tabel 3. Hasil Perhitungan Korelasi 
Model Summary

.662a .439 .316 .86462

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), VAR00014, VAR00002,

VAR00010, VAR00001, VAR00007,  VAR00005,

VAR00012, VAR00013, VAR00008,  VAR00004,

VAR00011, VAR00009, VAR00006,  VAR00003

a. 
 

Tabel 3 menyatakan hubungan ke=14 variabel 

terhadap kemajuan usaha sebesar 0,662 yang 

dikategorikan cukup (moderat) dan arahnya positif.  

Berdasarkan hasil penelitian lapangan pada 80 unit 

KUMKM di Aceh Tengah dapat diberikan bebe-

rapa rekomendasi sebagai model penguatan, meli-

puti: (1) Peningkatan Kinerja Manajemen dan 

Kelembagaan, (2) Peningkatan Kinerja Usaha, (3) 

Penguatan Kemitraan, (4) Penguatan Akses 

Informasi dan Teknologi Produksi, (5) Penguatan 

Jaringan Pemasaran, (6) Bantuan permodalan, (7) 

Progam Pendampingan, dan (8) Penguatan daya 

saing dengan mempelajari setiap perubahan dan 

citarasa konsumen global, khususnya mencermati 

strategi yang dilancarkan oleh kompetitor negara 

Asean.  

Peningkatan Kinerja Manajemen dan 

Kelembagaan 

Kemampuan manajemen dalam membuat peren-

canaan usaha yang benar akan membantu 

KUMKM untuk mencapai tingkatan kemajuan 

yang diharapkan. Dengan berpedoman pada 

perencanaan yang telah digariskan maka akan 

dapat dipahami target capaian dari kegiatan yang 

dilakukan. Perencaan haruslah dinilai melalui 

pengawasan tentang apa yang sudah terealisasi atau 

mana yang belum.   

Selain berkaitan dengan kinerja majemen juga 

perlu ditingkatkan kualitas kelembagaan, misalnya 

dalam hal perizinan usaha agar secara kelembagaan 

memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan 

aktivitas. Demikian juga dalam hal pencitraan diri 

lembaga, milsalnya hak paten dari KUMKM, 

walau sekecil apapun akan sangat berguna bagi 

KUMKM di tengah-tengah persaingan yang sangat 

kuat. Pencitraan perusahaan melalui branding 

(merek dagang) sangatlah penting agar mendapat 

tempat dalam memori masyarakat. Branding yang 

kuat di dalam benak konsumen merupakan aset 

yang sangat berharga bagi kemajuan perusahaan. 

Sebenarnya banyak produk KUMKM di Aceh 

Tengah yang perlu mendapatkan perlindungan 

hukum yang layak dari pemerintah. Namun sampai 
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saat ini masih sangat terbatas yang memperoleh 

perlindungan tersebut. Sehingga produk-produk 

KUMKM terabaikan begitu saja padahal memiliki 

keunggulan-keunggulan apabila mendapat perha-

tian yang serius, baik dari dunia usaha sendiri 

maupun dari pemerintah.  

Peningkatan Kinerja Usaha 

KUKM perlu secara terus-menerus diberikan 

pengetahuan dan keahlian teoritis dan teknis dalam 

memajukan usaha. Secara internal perusahaan, 

KUMKM Aceh Tengah masih perlu meningkatkan 

efisiensi dalam berusaha. Efisiensi tersebut meli-

puti; (a) strategi biaya rendah, dan (b) memanfaat 

kan sumberdaya manusia yang memiliki pengeta-

huan dan keahlian dalam bidangnya. 

Selain itu, diperlukan upaya yang kuat dari 

KUMKM untuk melaksanakan administrasi dan 

akuntansi yang sesuai dengan ketentuan Standard 

Akuntansi Indonesia (SAI). Indikator-indikator 

usaha seperti volume usaha, tingkat laba, likuiditas, 

Return on Investment (ROI) dan indikator finansial 

lainnya hendak dipahami secara mendalam oleh 

kalangan KUMKM. Sebab dengan memahami 

indikator tersebut pihak manajemen memiliki 

upaya yang keras dalam pencapaiannya.     

Penguatan Kemitraan 

Kemitraan usaha juga merupakan faktor yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus apalagi dalam dunia 

yang semakin kompetitif. KUMKM akan dapat 

lebih eksis apabila menjalin hubungan yang intens 

dengan berbagai kalangan. Kemitraan bisa dilaku-

kan dengan usaha-usaha sejenis, lembaga-lembaga 

keuangan, lembaga pemerintah, dan lembaga 

lainnya yang menaruh minat kuat dalam bidang 

KUMKM. 

Hampir sulit mengabaikan pentingnya kemitraan 

dengan berbagai pihak saat ini bagi KUMKM. 

Sebab dunia usaha yang dinamis dan kompetitif 

menuntut semua pihak untuk bekerjasama saling 

menguntung dalam berbagai bidang. Apabila 

hubungan kemitraan mulai dari hilir sampai ke hulu 

dapat dirajut maka KUMKM akan mendapatkan 

manfaat yang bersar sebagai kekuatan dalam 

berbagai kegiatan usaha di masa depan. 

Penguatan Akses Informasi dan Teknologi 

Produksi 

Penerapan teknologi informasi dan teknologi 

produksi yang tepat tentu akan sangat membantu 

KUMKM dalam mengembangkan usahanya. 

Hampir tidak mungkin lagi saat ini KUMKM 

terpisah dari kedua hal tersebut di atas. Sebab salah 

satu ciri usaha yang maju dan modern dewasa ini 

ditandai oleh kemampuan memanfaatkan teknologi 

yang ada dalam meningkatkan produktivitas 

(Soekartawi, 1990). Lebih lanjut Cobia (1989) 

menekankan pentingnya pengusaan jaringan infor-

masi dalam memasarkan produk agar menjangkau 

wilayah pemasaran yang luas. “Penguasaan 

jaringan informasi yang kuat sangat mendukung 

dunia usaha untuk berkembang dengan baik, karena 

berbagai informasi dalam waktu cepat dan tepat 

memiliki nilai yang sangat berharga dalam hal 

produksi dan pemasaran produk-produk mereka”. 

Bahkan lebih dari itu teknologi informasi dan 

produksi memberi kekuatan tersendiri bagi 

KUMKM dalam transformasi usaha yang bersifat 

lokal menjadi lebih mengglobal. Apalagi dengan 

terbukanya perdagangan bebas antara Indonesia 

dengan negara-negara Asean lainnya dan Cina 

tentu penguatan akses informasi dan teknologi 

produksi merupakan sesuatu yang menentukan. 

Mengingat konsumen global maupun lokal 

membutuhkan poduk-produk yang semakin 

bermutu.      

Penguatan Jaringan Pemasaran 

Jaringan pemasaran yang kuat sangat membantu 

KUMKM dalam mendapatkan keuntungan. Oleh 

karena itu diperlukan upaya yang kuat dari 

KUMKM untuk menciptakan mata rantai pema-

saran dari berbagai kalangan. Misalnya penguasaan 

jaringan transportasi, lembaga promosi, sampai 

kepada berbagai lapisan konsumen sangat penting 

dilakukan.  

Produk-produk KUMKM perlu men-dapatkan 

ruang dan tempat yang lebih mudah di-jangkau 

oleh konsumen, misalnya dengan membu-ka conter 

promosi di berbagai tempat strategis, seperti 

bandara, pusat perbelanjaan, pelabuhan, terminal, 

lokasi objek wisata, dan berbagai tempat lainnya 

yang lebih mudah dijangkau oleh konsu-men. 

Jaringan tersebut dapat dilakukan secara lokal, 

nasional, maupun secara internasional. Terutama 

bagi KUMKM yang memiliki nilai produk yang 

dapat diandalkan untuk tujuan ekspor. Dengan 

demikian tingkat keuntungan yang di-peroleh 

diperkirakan juga akan lebih meningkat.  

Bantuan Permodalan 

Permodalan yang memadai dalam melakukan usaha 

memang diperlukan, akan tetapi yang segera perlu 

dilakukan adalah memfasilitasi mereka untuk 

mampu berhubungan dengan lembaga-lembaga 

keuangan, termasuk lembaga keuangan mikro 

(LKM). Bantuan permodalan dimaksud bisa 

dilakukan dengan dua model; (a) memberi bantuan 

modal yang mampu menghidupkan usaha mulai 

dari hulu sampai ke hilir, terutama KUMKM yang 
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memiliki potensi untuk orientasi pasar ekspor, (b) 

memberi bantuan modal hanya sebagai stimulus 

(rangsangan) untuk perkembangan usaha. Kedua 

model tersebut dapat dioperasionalkan secara lebih 

ril di lapangan, dan dengan demikian akan 

diketahui secara jelas mana saja KUMKM yang 

termasuk ke dalam kategori tersebut agar dalam 

melakukan kebijakan tidak salah sasaran.   

Progam Pendampingan 

Meskipun dalam implementasi di lapangan sering-

kali program pendampingan kurang mendapatkan 

hasil yang memuaskan namun untuk KUMKM 

tetap masih diperlukan. Program pendampingan 

dapat dilakukan dengan cara menyiapkan tenaga-

tenaga yang lebih tepat dan sesuai dengan karakter 

KUMKM setempat. Sebab apabila sumberdaya 

manusia (SDM) pendamping kurang memahami 

karakter masyarakat dan juga karakter KUMKM 

maka upaya pendampingan sering mengalami 

kegagalan. Selain program pendampingan dalam 

bentuk SDM  juga pendampingan dalam hal soft 

skill lainnya sangat diperlukan seperti; memfa-

slitasi studi banding dan lain-lain yang mampu 

merubah mindsets dan budaya usaha ke arah yang 

lebih efisien.     

Penguatan daya saing menghadapi kompetitor 

negara intra Asean  

Penguatan daya saing yang dimaksud disini adalah 

melakukan penataan secara cermat terhadap pencit-

raan produk (kualitas, branding, pelayanan, dan 

harga), dan juga pemahaman yang mendalam 

terhadap citarasa konsumen global dengan mencer-

mati perilaku konsumen masing-masing negara. 

Hal ini dapat dilakukan dalam menghasilkan ber-

bagai produk berbasis agrobisnis, seperti Kopi 

Gayo yang selama ini memang sudah dikenal luas 

di mancanegara. Kopi Gayo yang ada sekarang 

dipasarkan hanya dengan satu rasa, akan tetapi di 

masa datang bisa direkayasa lebih baik lagi dengan 

kaya rasa sehingga konsumen global dapat 

menikmati sesuai dengan citarasa mereka masing-

masing. Demikian juga halnya dengan komoditas 

ekspor lain, seperti produk-produk  holtikulura  

dapat lebih menyesuaikan dengan kondisi yang ada 

agar KUMKM yang bergerak dalam agrobisnis ini 

lebih mampu eksis dalam persaingan global yang 

sudah di depan mata. 

Khusus tentang pengembangan koperasi, Syahza 

(2010:1) supaya koperasi bisa berfungsi dengan 

baik, maka pemerintah perlu membangkan faktor 

pendukung pembangunan ekonomi daerah melalui 

pengembangan koperasi, antara lain: (1) Potensi 

masyarakat, 2) Pengusaha, 3) Lembaga perkre-

ditan, 4) Instansi terkait; dan 5) Koperasi sebagai 

badan usaha. 

5. Simpulan 

Belajar dari tegarnya daya hidup KUMKM selama 

ini walaupun dalam gempuran ekonomi global 

yang keras terbukti masih banyak pihak memberi 

apresiasi yang tinggi terhadap pentingnya 

mengembangkan lebih luas lagi jangkauan usaha 

KUMKM guna menjembatani kesenjangan eko-

nomi yang ada. Hal ini dapat dilakukan asalkan 

pemerintah bersama masyarakat luas bersinergi 

bersama dalam mengembangkan KUMKM.   

Upaya pengembangan KUMKM  hendaknya  

dilakukan secara terpadu dan secara terus-menerus 

agar KUMKM dapat berkembang sesuai dengan 

harapan. Masih banyak KUMKM di Indonesia 

termasuk di Aceh Tengah memerlukan perhatian 

dan sentuhan secara khusus dalam berbagai aspek, 

agar usaha mereka  tidak terhenti di tengah jalan.  

Pemerintah perlu mendorong secara terus-menerus 

tidak kenal lelah agar KUMKM lebih mandiri 

dalam segala hal, termasuk penguatan manajemen, 

permodalan dan pemasaran. Mengingat masih ada 

sebagian KUMKM sangat memerlukan proteksi 

dari pemerintah karena skala usaha dan jangkauan 

pemasaran yang masih terbatas. Dengan berkem-

bangnya KUMKM maka tingkat pendapatan 

masyarakat akan meningkat dan dengan demikian 

akan berimplikasi positif bagi pertumbuhan 

ekonomi. Oleh karena itu dalam memajukan 

KUMKM hendaknya haruslah saling bersinergi 

dengan lintas sektor yang lain agar diperoleh per-

lindungan dan kekuatan hukum dalam melak-

sanakan aktivitasnya. Kalau tidak demikian maka 

KUMKM akan sulit berkembang dalam konstelasi 

dunia usaha yang semakin bersaing ketat saat ini.   

Bercermin dari kondisi dan potensi tersebut 

KUMKM di Aceh Tengah hendaknya semakin 

membaca peluang penting ini untuk memperluas 

usahanya, misalnya selama ini hanya fokus usaha 

produksi pada pasar lokal, tetapi sekarang hendak-

nya bisa berorientasi ke pasar ekspor (pasar region-

nal Asean dan Cina) bahkan negara lainnya di 

dunia. Hal ini bukan tidak mungkin mengingat 

begitu besarnya potensi yang dimiliki oleh wilayah 

ini. Apalagi selama ini Aceh Tengah memang telah 

menjadi sentra produksi beberapa komoditas 

ekspor dan juga untuk kebutuhan pasar lokal di 

Aceh. Letaknya yang strategis sebagai pintu keluar 

ke pesisir Utara Aceh telah menjadikan Aceh 

Tengah sangat menguntungkan sebagai hinterland, 

pemasok berbagai kebutuhan produk holtikultura 

untuk sebagian wilayah Aceh, Indonesia dan juga 
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untuk negara-negara tentangga yang tergabung 

dalam pasar intra Asean  
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