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PERSOALAN kemiskinan lebih disebabkan oleh rendahnya produktivitas sumber daya
manusia yang kemudian berakumulasi pada rendahnya pendapatan dan kemampuan
menabung. Bisnis inklusif merupakan sebuah model bisnis yang dipilih untuk memberikan
solusi atas persoalan tersebut. Produk dan jasa dibangun untuk mendorong sisi penawaran
masyarakat miskin guna memperkuat sisi permintaan mereka atas barang dan jasa. Intinya
adalah kelompok berpenghasilan paling rendah (bottom of the pyramid) merupakan bagian
dari bisnis inti. Hal ini kemudian akan memastikan mereka dapat memenuhi kebutuhan
dasar, menciptakan lapangan kerja, serta mendapat akses pasar dan peluang usaha baru.
Korporasi diuntungkan dalam perluasan rantai nilai, perluasan pasar, dan peningkatan
penjualan. Demikian pula Pemerintah mendapat manfaat berupa penciptaan lapangan
kerja, pengentasan kemiskinan, dan tersedianya barang dan jasa.
Dalam praktik model bisnis inklusif memerlukan penguatan rantai nilai usaha yang
melibatkan masyarakat. Penelitian membuktikan bahwa masyarakat yang bergabung/
berjejaring/teragregasi dalam satu badan usaha berbadan hukum/koperasi lebih memiliki
posisi tawar dengan pihak konsumen/buyer dibanding mereka sebagai individual. Dengan
tergabung dalam sebuah organisasi/lembaga perantara, maka penyedia barang/jasa
memiliki daya tawar (bargaining power) dan peran lebih besar dalam penentuan harga dan
keputusan inovasi produk sesuai permintaan pasar.
Peran lembaga perantara tersebut juga sangat penting dalam memperkuat rantai nilai
bisnis inklusif. Lembaga ini terlibat dalam setiap tahap pengambilan keputusan atas dasar
permintaan pasar dan penawaran produk sehingga akan memperkuat peran masyarakat
tidak hanya dalam aspek ekonomi namun juga sosial. Panduan Peningkatan Kapasitas
Organisasi Perantara di Rantai Nilai Bisnis Inklusif ini disusun untuk mendorong
peningkatan kapasitas lembaga perantara melalui penguatan kemampuan wirausaha lokal
yang tangguh, kreatif, dan inovatif dalam mengelola lembaga perantara. Ini merupakan
sebuah prasyarat penting dalam peningkatan kapasitas sebuah lembaga masyarakat.
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Daftar Istilah

Bisnis Inklusif adalah praktik bisnis yang mengintegrasikan masyarakat yang berada di
dasar piramida ekonomi (bottom of pyramid) ke dalam rantai nilai bisnis utama perusahaan.
Bottom of Pyramid (sering juga disebut base of the pyramid) atau dasar piramida ekonomi
merupakan istilah ekonomi untuk menggambarkan kelompok masyarakat miskin dengan
pendapatan kurang dari USD 1.500 per tahun yang merupakan 2/3 dari penduduk dunia.
BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang didirikan oleh
pemerintah desa dengan persetujuan masyarakat desa tersebut.
Klasifikasi UMKM dan definisi koperasi yang menjadi rujukan dari buku panduan
ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang
Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah1 sebagai berikut.
Mikro

Kecil

Menengah

Keterangan

Memiliki hasil
penjualan tahunan
sampai dengan
paling banyak
Rp2.000.000.000,(dua miliar rupiah)

Memiliki hasil
penjualan
tahunan lebih dari
Rp2.000.000.000,(dua miliar rupiah)
sampai dengan
paling banyak
Rp15.000.000.000,(lima belas miliar
rupiah)

Memiliki hasil
penjualan
tahunan lebih dari
Rp15.000.000.000,(lima belas
miliar rupiah)
sampai dengan
paling banyak
Rp50.000.000.000,(lima puluh miliar
rupiah

Kekayaan bersih tidak
termasuk tanah dan
tempat usaha

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang/perseorangan atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Organisasi Perantara adalah pelaku pasar perantara di rantai nilai bisnis yang dalam buku
ini adalah Koperasi, BUMDes dan kelompok-kelompok usaha berbasis masyarakat.

1
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Perusahaan Inklusif adalah perusahaan yang menjalankan bisnis inklusif dan biasanya
merupakan perusahaan multinasional dengan skala bisnis besar dan rantai nilai yang
mendunia.
Usaha bisnis di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam kategori kepemilikan sebagai
berikut:

Berbadan Hukum Usaha Bisnis

Tidak Berbadan Hukum

Individu

Kelompok

Individu

Kelompok

Misal:

Firma, PT, Koperasi,
Badan Usaha Milik
Negara, Badan
Usaha Milik Desa,
dsb.

Usaha
individu

Kelompok Usaha Bersama
(KUBE), Kelompok Tani,
Kelompok Wanita Tani, dsb.

Usaha
Dagang, CV
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Daftar Singkatan

viii

ADB

Asian Development Bank

AIP PRISMA

Australia Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through
Support for Markets in Agriculture

APEC

Asia Pacific Economic Cooperation

ASEAN

The Association of Southeast Asian Nations

BAPPENAS

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BPS

Badan Pusat Statistik

BRC

The British Retailer Consortium

BUMD

Badan Usaha Milik Daerah

BUMDes

Badan Usaha Milik Desa

BUMN

Badan Usaha Milik Negara

CEO

CEO (Chief of Executive Officer)

COVID 19

Corona Virus Disease 2019

CV

Comanditaire Venotschap / Persekutuan Komanditer

HACCP

Hazard Analysis Critical Control Point

HDI

Human Development Index

ISED

Innovation and Investment for Inclusive Sustainable Economic
Development (ISED)

ISO

International Organization for Standarization

Kemendes
PDTT

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kemenkop
UKM

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
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KUBE

Kelompok Usaha Bersama

LIPI

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat

NGC

New Generation Cooperative

PEN

Pemulihan Ekonomi Nasiona

PT

Perseroan Terbatas

PT GGP

Perusahaan Terbatas Great Giant Pineapple

UKM

Usaha Kecil dan Menengah

UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UNDP

United Nation Development Programme

USAID

United Stated Agency for International Development

USD

United Stated Dollar

WBCSD

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
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Petunjuk Penggunaan Buku Panduan

Buku Panduan ini dibuat secara khusus untuk mengembangkan kapasitas organisasi
perantara (intermediary organization) di rantai nilai bisnis inklusif. Secara spesifik, buku
panduan ini dikembangkan untuk organisasi bisnis yang memiliki tujuan sosial, seperti
koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes), atau kelompok usaha bersama.
Setiap bab dari buku panduan ini mencantumkan referensi atau bahan bacaan yang dapat
dipelajari lebih lanjut oleh pengguna buku yang membutuhkan informasi atau panduan
lebih detail. Referensi tersebut dapat diakses melalui Kementerian Koperasi dan UKM.
Buku ini dikembangkan dari pengalaman proyek ISED dalam mengembangkan kapasitas
organisasi perantara dengan mitra perusahaan inklusif pada periode 2019 – 2021.
Buku Panduan ini dimulai dari penjelasan daftar istilah yang banyak dipakai, latar belakang
penerbitan buku, dan bab pengantar yang berisi konsep, prinsip, sejarah kelahiran,
perkembangan bisnis inklusif, dan peran di masa pemulihan ekonomi. Bab pengantar
juga memberikan gambaran umum kepada pengguna buku mengapa koperasi dan
BUMDes dianggap menjadi organisasi perantara paling strategis dalam pengembangan
bisnis inklusif, khususnya dalam pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID 19
di Indonesia, dan bagaimana kontribusi pendekatan ini ke dalam pembangunan serta
perkembangan adopsinya di tataran kebijakan ASEAN.
Bab selanjutnya adalah tentang pengenalan topik pengembangan kapasitas organisasi
perantara. Pengembangan kapasitas adalah satu-satunya cara bagi organisasi perantara
agar bisnis dan organisasinya dapat berkelanjutan. Pengguna akan mendapatkan masukan
tentang siklus pengembangan kapasitas, dan contoh-contoh kegiatan pengembangan
kapasitas yang dapat dilakukan.
Kemudian, buku ini dilanjutkan dengan bab yang membahas tentang pengembangan
kapasitas organisasi perantara dalam membangun bisnis dan relasi dengan mitra kerja
perusahaan bisnis inklusif.
Bab selanjutnya adalah bab yang membahas bagaimana organisasi perantara memfasilitasi
pengembangan kapasitas anggota atau mitra kerjanya dari kelompok masyarakat yang
berada di dasar piramida ekonomi. Seperti yang diketahui, organisasi perantara berbasis
anggota atau masyarakat seperti koperasi dan BUMDes memiliki suatu keunikan, yaitu
basis kepemilikannya adalah anggota atau masyarakat yang jumlahnya relatif besar.
Sementara BUMDes adalah badan usaha milik desa yang melibatkan masyarakat desa
dalam setiap lini usahanya. Oleh sebab itu, cakupan pengembangan kapasitas anggota tidak
cukup hanya aspek teknis, melainkan juga perlu berhubungan dengan upaya membangun
solidaritas, dan kerja sama untuk kesejahteraan bersama. Pengguna akan mempelajari
teknik-teknik fasilitasi pengembangan kelompok, pendidikan orang dewasa, dan fasilitasi
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pelatihan. Pendidikan orang dewasa atau andragogy adalah seni dan pengetahuan
bagaimana membimbing orang dewasa yang memiliki konsep belajar yang berbeda dengan
anak-anak atau yang disebut juga dengan pedagogy.
Buku ini juga dilampiri dengan daftar ahli yang berpengalaman dalam pengembangan
bisnis inklusif (inclusive business) di Indonesia. Dengan demikian, jika pengguna mengalami
kesulitan dalam menggunakan buku panduan ini, maka dapat menghubungi langsung para
ahli atau institusi yang kami rekomendasikan.
Buku panduan ini dapat digunakan oleh para pihak antara lain untuk hal-hal sebagai
berikut:

Pengurus Koperasi/BUMDes

• Mengembangkan bisnis inklusif
• Mengembangkan kapasitas anggota dan masyarakat

Perusahaan Inklusif

• Mengembangkan kapasitas organisasi perantara

Pemerintah (Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah & Kementerian
Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi)

• Mengembangkan kapasitas koperasi dan badan usaha
milik desa untuk melakukan bisnis inklusif

Lembaga Pendidikan/Capacity
Building Service Provider/
Business Development Service

• Referensi untuk pengembangan modul
pengembangan kapasitas organisasi perantara
mengembangkan bisnis inklusif

Semoga dengan hadirnya Buku Panduan ini, peran organisasi perantara akan semakin
berkembang dan efektif dalam berpartisipasi di rantai nilai bisnis perusahaan besar yang
menjalankan bisnis inklusif. Keterlibatan koperasi dan BUMDes dalam rantai bisnis inklusif
akan menarik lebih banyak orang yang berada di dasar piramida ekonomi ke jenjang
pendapatan yang lebih baik dan perkembangan hidup yang pulih pascapandemi COVID 19.
Pembuatan buku panduan ini berada dalam pengarahan dan konsultasi sebagai berikut:
1.

xii

Tim Pengarah:
•
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:
•
Victoria br Simanungkalit, Deputi Bidang Kewirausahawan,
•
Destry Anna Sari, Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan,
•
Bappenas:
•
Pungky Sumadi, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
•
Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi
•
Ahmad Dading Gunadi, Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan
Koperasi
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2.

Tim konsultasi:
•
Mariska, Koordinator/Team Leader Kegiatan Kebijakan Percepatan Pembangunan
Nasional di bidang UMKM dan Koperasi
•
Ratih Dewi Permatasari, Tim Kegiatan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas
Lingkup Pengembangan UKM dan Koperasi
•
Dian Vitriani, Team Leader & Senior Advisor ISED
•
Angelin Muliadi, Advisor ISED

Selamat menggunakan Buku Panduan ini.
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BAB I.

LATAR BELAKANG PENERBITAN
BUKU PANDUAN
Potret Pembangunan Indonesia

Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) Indonesia dalam
6 tahun terakhir mengalami perkembangan. Hal ini menandakan adanya peningkatan
pembangunan jika dinilai dari aspek pembangunan harapan hidup dan kesehatan,
pengetahuan, dan kehidupan yang layak.
71,92

71,94

2019

2020

71,39
70,81
Gambar 1.
Nilai Indeks
Pembangunan
Manusia Indonesia
2015 – 2020
Sumber: Badan
Pusat Statistik
(2021)

70,18
69,55

2015

2016

2017

2018

Sementara dalam 5 tahun terakhir, Indonesia mengalami penurunan jumlah dan
persentase kemiskinan yang cukup signifikan, yaitu rata-rata menurun 3,26% per tahun.
Namun di tahun 2020, terjadi sedikit peningkatan jumlah dan persentase kemiskinan
dibanding tahun sebelumnya sebagai dampak pandemi COVID 19.

28,5

Gambar 2. Jumlah
dan Persentase
Penduduk Miskin
Indonesia 2015 –
2020
Sumber: Badan
Pusat Statistik,
2021

11,13

27,8

10,7

26,9

26,7

10,12

9,66

27,5
24,9

9,22

10,19

Presentasi Orang Miskin
Penduduk Miskin (x 1 juta)
2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Hal ini merupakan sebuah capaian pembangunan yang baik. Namun, angka tersebut masih
cukup tinggi karena terdapat 27,5 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis
kemiskinan. Jumlah ini setara dengan penggabungan seluruh penduduk yang berada di
Pulau Sulawesi (19,9 juta jiwa), Provinsi Papua (4,3 juta jiwa), Provinsi Papua Barat (1,1 juta
jiwa), dan Provinsi Maluku (1,8 juta jiwa) serta Maluku Utara (1,3 juta jiwa)2.

Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan.

Menurut berita Statistik (2021)3, persentase penduduk miskin pada September 2020 yaitu
sebesar 10,19 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,41 persen dibandingkan Maret
2020. Angka ini juga mengalami peningkatan 0,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya
(September 2019). Secara detail, pada September 2020, penduduk miskin berjumlah 27,55
juta orang, atau meningkat sebesar 1,13 juta orang dibandingkan Maret 2020. Dibandingkan
tahun sebelumnya (September 2019), angka penduduk miskin juga mengalami peningkatan
sebesar 2,76 juta orang. Selanjutnya, menurut publikasi Berita Statistik yang didasarkan
pada hasil survei Maret 2021, angka penduduk miskin diproyeksikan akan kembali
meningkat akibat pandemi COVID 19.

Pendekatan Bisnis Inklusif sebagai Solusi

Salah satu strategi yang layak diterapkan untuk mempercepat pencapaian tujuan
pembangunan adalah pendekatan pembangunan berbasis pasar, terutama dalam
menghadapi pemulihan ekonomi pascapandemi COVID 19. Dua alasan utama pendekatan
ini layak diunggulkan: 1) pemerintah dan masyarakat secara langsung akan mendapatkan
investasi tambahan (termasuk jaringan dan keahlian) dari pelaku pasar (khususnya
perusahaan) di sepanjang rantai nilai, dan 2) memiliki dampak sistemik dan berkelanjutan,
karena pendekatan tersebut berkembang dari hukum penawaran dan permintaan yang
efisien, sehingga membuat sistem pasar berfungsi baik bagi seluruh pelaku pasar.
Praktik bisnis inklusif mulai populer di awal tahun 2000-an sebagai jawaban dari
perusahaan-perusahaan berpengaruh di dunia terhadap kritik masyarakat sipil atas
rendahnya kontribusi perusahaan terhadap pencapaian agenda pembangunan dunia.
Dalam menjalankan pendekatan ini, perusahaan melibatkan orang miskin (yang berada di
dasar piramida ekonomi) ke dalam rantai nilai bisnisnya. Pelibatan tersebut dapat sebagai
pemasok, konsumen, retailer, distributor ataupun sebagai pekerja. Pelibatan ini tentu saja
akan memengaruhi pendapatan masyarakat yang terlibat, dan menaikkan mereka dari
dasar piramida ekonomi. Pendekatan ini diyakini lebih terjamin keberkelanjutannya karena
dikelola dalam upaya menciptakan keuntungan bersama dari perusahaan inklusif dan
seluruh pelaku pasar yang ada di rantai nilai tersebut.

2
3

2

Statistik Indonesia 2021 yang dipublikasi BPS menyebutkan bahwa di tahun 2020 penduduk
https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210215114827.pdf
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Potensi Koperasi, BUMDes, dan KUBE dalam Mempercepat Pemulihan Ekonomi
Pascapandemi COVID 19.

Pada umumnya, perusahaan yang menjalankan bisnis inklusif adalah perusahaan besar
(pelaku pasar di rantai nilai bisnis global) yang membutuhkan pelaku perantara ketika
mengintegrasikan masyarakat miskin ke dalam rantai nilai. Pelaku pasar perantara ini
biasanya memiliki skala bisnis atau usaha mikro dan kecil.

Gambar 3.
Gambaran
Koperasi
Indonesia
Sumber:
Kementerian
Koperasi dan
UKM (2021)

Pelaku pasar perantara yang basis dan kepemilikannya adalah anggota dan/masyarakat,
memiliki peluang dalam memberi dampak percepatan pemulihan ekonomi yang lebih
baik dibandingkan dengan pelaku perantara pribadi atau dengan kepemilikan terbatas.
Organisasi bisnis berbasis keanggotaan dan kepemilikan yang besar akan lebih cepat dalam
memobilisasi skala bisnis, dan secara otomatis juga lebih cepat dalam mendistribusikan
kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan ke anggota (dan/masyarakat luas). Oleh
karena itu, koperasi, BUMDes atau kelompok-kelompok usaha bersama adalah bentukbentuk organisasi bisnis yang berpotensi besar mendorong percepatan pencapaian hasil
pembangunan khususnya di masa pemulihan ekonomi pascapandemi COVID 19 karena
basis kepemilikannya yang sangat luas dan mencakup masyarakat yang berada di dasar
piramida ekonomi.
Menurut laporan Kementerian Koperasi dan UKM (2020)4 ada sebanyak 127.124 koperasi
dengan jumlah anggota sebanyak 25,1 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Peningkatan kapasitas koperasi dalam melakukan peran penghubung atau perantara
dengan perusahaan inklusif, yang biasanya terhubung dengan rantai nilai global, akan
berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Dampak

4

Dilihat dari laman Kementerian Koperasi dan UKM 12 Januari 2021 pukul 16.28 https://kemenkopukm.go.id/uploads/
laporan/1616648412_REKAPITULASI%20DATA%20KOPERASI%20PER%2031%20DESEMBER%202020%20(DATA%20
SANGAT%20SEMENTARA).pdf
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langsung dan berkelanjutan terjadi kepada anggota koperasi, sedangkan secara tidak
langsung terjadi kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Simulasi yang dilakukan oleh
Kementerian Koperasi dan UKM5 menunjukkan bahwa kenaikan omset usaha mikro
sebesar 30% dan usaha kecil sekitar 10% akan mendorong perekonomian nasional tumbuh
7 – 9 %, mengurangi tingkat kemiskinan sekitar 20% atau setara dengan 5 juta orang. Selain
itu, juga dapat mengurangi ketimpangan sampai sekitar 4%.
Akumulasi pelaku pasar perantara berbasis masyarakat ini akan semakin besar dengan
mendorong keterlibatan BUMDes sebagai pelaku pasar perantara. Menurut updesa.com
(2019)6 ada sekitar 50.199 BUMDes di seluruh Indonesia atau setara dengan 67% dari total
desa yang ada di Indonesia. Ini semua merupakan potensi besar yang siap digerakkan
untuk mempercepat capaian pembangunan secara berkelanjutan dan berpartisipasi dalam
pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID 19.

Potret UMKM di Rantai Nilai Global

Perlu diakui, hingga saat ini keterlibatan UMKM Indonesia (baik yang berbasis keanggotaan
luas maupun individu atau terbatas) di rantai nilai global masih jauh tertinggal
dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Wignaraja (2013)7 menyebutkan
bahwa keterhubungan UMKM Indonesia dengan rantai nilai global sejauh ini hanya 6,3%,
sementara UMKM Filipina mencapai 20,1%, Vietnam 21,4%, Thailand 29,6%, dan Malaysia
46,2%.
Dengan demikian, upaya strategis untuk mendorong keterlibatan UMKM di rantai nilai
global adalah dengan meningkatkan peran pelaku pasar perantara untuk bisa bekerja sama
dengan perusahaan-perusahaan inklusif yang pada umumnya memiliki rantai nilai global.

Pengembangan Bisnis Inklusif Belum Ada yang Spesifik untuk Organisasi
Perantara.

Inisiasi penggunaan pendekatan bisnis inklusif di Indonesia dapat dibagi ke dalam 2
kelompok, yaitu:
•
•

5
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Dipromosikan sendiri oleh perusahaan, misalnya PT Great Giant Pineapple, PT Aliet
Green, dan sebagainya.
Difasilitasi oleh organisasi pembangunan, seperti ISED, AIP PRISMA, UNDP, USAID,
dan sebagainya.

Ruly Indrawan, 2019. Sinergitas Pengembangan KUMKM melalui Penguatan Peran Antar Lembaga. Dilihat 22 Juni 2021
pukul 13.33 di https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1566564351_Bahan%20Paparan%20SESMENEGKOP%20
Sinergitas%20Pengembangan%20KUMKM%20melalui%20Penguatan%20Peran%20Antar%20Lembaga.pdf
https://updesa.com/bumdes/
Dikutip Ruly Indrawan, 2019. Sinergitas Pengembangan KUMKM melalui Penguatan Peran Antar Lembaga. Dilihat 22 Juni
2021 pukul 13.33 di https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1566564351_Bahan%20Paparan%20SESMENEGKOP%20
Sinergitas%20Pengembangan%20KUMKM%20melalui%20Penguatan%20Peran%20Antar%20Lembaga.pdf
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Namun sejauh ini, dukungan untuk menggunakan pendekatan bisnis inklusif belum
secara khusus dikembangkan demi pemberdayaan atau peningkatan kapasitas organisasi
perantara dalam menjalankan perannya, tetapi lebih banyak digunakan oleh perusahaan
besar untuk mengenal dan menjalankan praktik bisnis inklusif.
Pengalaman proyek ISED dalam mendukung perusahaan mengenal dan menjalankan
bisnis inklusif justru mengidentifikasi pentingnya pengembangan kapasitas organisasi
perantara dalam praktik bisnis inklusif.
Organisasi perantara berperan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan dan peran
tersebut dapat menjadi lebih strategis jika kepemilikan dan bisnis organisasi perantara
melibatkan masyarakat luas yang juga mayoritas merupakan kelompok masyarakat
yang berada di dasar piramida ekonomi. Kementerian Koperasi dan UKM memberikan
respons yang baik akan gagasan pengembangan kapasitas organisasi perantara berbasis
keanggotaan dan masyarakat seperti koperasi, BUMDes dan KUBE. Pengembangan
kapasitas ini merupakan salah satu strategi percepatan pemulihan ekonomi nasional
pascapandemi COVID 19.
Buku Panduan ini merupakan kontribusi ISED untuk pengembangan kapasitas
organisasi perantara. Koperasi dan BUMDes ataupun kelompok-kelompok usaha berbasis
kemasyarakatan lainnya diharapkan mampu menjalankan perannya dengan baik dalam
mendukung proses integrasi masyarakat yang berada di dasar piramida ekonomi ke
dalam rantai bisnis utama perusahaan-perusahaan yang mempraktikkan bisnis inklusif.
Dengan adanya buku panduan ini, diharapkan akan tercipta lebih banyak organisasi
perantara yang terhubung dan berpartisipasi dalam rantai nilai perusahaan bisnis inklusif
serta memperbesar kontribusi perusahaan besar dalam pemulihan ekonomi nasional
pascapandemi COVID 19 dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
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BAB II.

PERAN PENTING BISNIS INKLUSIF
DALAM PEMBANGUNAN

Pengertian Bisnis Inklusif

Bisnis inklusif adalah praktik bisnis bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam
memberantas kemiskinan dengan melibatkan masyarakat miskin untuk masuk ke dalam
rantai nilai bisnis utama perusahaan. Istilah bisnis inklusif menjadi sangat populer setelah
para CEO (Chief of Executive Officer) atau pimpinan eksekutif perusahaan-perusahaan
berpengaruh di dunia yang tergabung dalam World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) di tahun 20058 menggunakan istilah ini untuk menggambarkan
semua praktik dan inisiatif perusahaan yang menghubungkan bisnis utama mereka dengan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejak itu, pemerintah multilateral, bank-bank
pembangunan, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil juga menggunakan istilah
bisnis inklusif untuk seluruh praktik bisnis yang melibatkan masyarakat miskin ke dalam
rantai nilai bisnis perusahaan.

Mengapa Pendekatan Bisnis Inklusif Cepat Populer?

Inisiatif ini lahir dari perusahaan-perusahaan besar yang memberikan respons kritik
dari para pelaku pembangunan lainnya terhadap kecilnya kontribusi perusahaan untuk
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, perusahaan gencar
mempromosikan tentang pendekatan bisnis inklusif.
Di samping itu, bisnis inklusif adalah strategi bisnis perusahaan untuk menjangkau pasar
baru yang sangat besar, yaitu masyarakat yang berada di dasar piramida ekonomi dunia.
Sebelum tahun 20029, para pengusaha belum melihat masyarakat yang berada di dasar
piramida ekonomi sebagai pasar yang menjanjikan. Padahal, diperkirakan ada 4 miliar
penduduk dunia atau sekitar 2/3 dari seluruh penduduk dunia berada di dasar piramida ini.
Sebagai sebuah strategi bisnis, tentu saja perusahaan perlu melakukan perhitungan matang
atas investasi yang dikeluarkan. Hal ini membuat pendekatan bisnis inklusif berpeluang
lebih besar untuk berkelanjutan dibandingkan pendekatan atau bentuk partisipasi
pembangunan dari perusahaan yang populer selama ini, yang hanya memberikan

8
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Adalah organisasi para CEO global dimana lebih dari 200 perusahaan-perusahaan besar bekerja-sama untuk mempercepat
capaian agenda pembangunan berkelanjutan dunia. Lihat https://www.wbcsd.org/
Prahalad C.K. and Hart Stuart L (2004) melalui tulisannya yang berjudul The Fortune at the Bottom of the Pyramid membuka
pandangan baru bagi kalangan bisnis tentang potensi pasar masyarakat yang berada di dasar piramida ekonomi.
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sumbangan dari keuntungan yang didapatkan. Kegiatan semacam ini akan berhenti jika
perusahaan tidak menghasilkan profit atau jika fokus dan kepedulian sosial berubah.
Bagi pemerintah dan organisasi-organisasi pembangunan, termasuk bank pembangunan
internasional, kehadiran perusahaan untuk mengatasi persoalan-persoalan pembangunan
merupakan tambahan investasi dalam mempercepat capaian pembangunan dunia yang
sudah berjalan selama ini.
Survei yang dilakukan Business Call to Action bersama dengan GlobeScan (2018)10 terhadap
193 peserta11 menyimpulkan:
•
•
•
•

•
•

Lebih dari separuh responden menyebutkan bahwa bisnis inklusif menguntungkan
perusahaan karena memperkuat merek dan reputasi.
46% responden menyebutkan terbukanya akses ke pasar baru.
43% responden mendapat keuntungan kompetitif dibandingkan perusahaan lain.
85% responden menyebutkan bahwa bisnis inklusif memberi tambahan nilai di
seluruh perusahaan tidak hanya pada mereka yang terlibat dalam praktik bisnis
inklusif.
91% responden menyatakan bahwa inisiatif ini berdampak besar terhadap perbaikan
hidup masyarakat berpendapatan rendah.
Di samping pertumbuhan positif di atas, survei tersebut juga mencatat sisi
penghambat, antara lain: 2/3 dari responden menyatakan bahwa akses ke sumber
daya keuangan merupakan hambatan utama, dan 59% responden menyatakan bahwa
regulasi pemerintah sebagai faktor penghambat.

Kontribusi Bisnis Inklusif terhadap Pembangunan

Menurut ADB (2018)12 dalam 5 tahun terakhir, pendekatan bisnis inklusif telah memberikan
dampak positif terhadap sekitar 5.000 – 50.000 keluarga di Asia sementara rate of return
(tingkat pengembalian investasi) dari investasi perusahaan sekitar 10-30% per tahun
dengan nilai investasi antara USD 1 – 15 juta dan rata-rata pertumbuhan per tahun setelah
5 tahun adalah 10 – 25%. Pelaku usaha semakin menyadari bahwa masyarakat yang berada
di dasar piramida ekonomi merupakan peluang bisnis yang menarik. Studi ADB lainnya
(2018)13 untuk wilayah APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)14 menyebutkan ada sekitar
1.900 bisnis inklusif beroperasi di wilayah ekonomi APEC dengan volume investasi di 2016
sekitar $10 miliar. Secara khusus di Indonesia, studi tersebut menyebutkan bahwa lebih
dari setengah model bisnis inklusif di Indonesia adalah di sektor agrobisnis. Indofood,
merupakan salah satu perusahaan dengan model bisnis inklusif yang dianggap sukses

10
11
12
13
14
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https://globescan.com/wp-content/uploads/2018/12/BCtA_GlobeScan_State-of-Inclusive-Business-Survey_Full-Report_
Dec2018.pdf
Survei dilakasanakan antara 2 – 31 Agustus 2018 melibatkan193 responden yang terdiri dari perusahaan (62%), pemerintah
(2%), Multilateral organization/Organisasi PBB (2%), NGO/Non-profit (13%), Akademisi/institusi pendidikan (6%), Lembaga
penelitian (1%), Investor/Lembaga pemeringkatan (1%), Organisasi Jasa (11%), dan lain-lain (2%)
What is Inclusive Business and How Does It Impact Poverty in Asia. Dilihat di https://www.adb.org/sites/default/files/whatis-inclusive-business.pdf pada 20 Februari 2021 pukul 13.00
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/431106/inclusive-business-asia-pacific-economic-cooperation.pdf
APEC adalah kerja sama ekonomi beberapa negara yang berada di Asia Pasifik dimana Indonesia termasuk salah satu pendiri.
Lebih lengkap tentang APEC dapat dilihat di https://www.apec.org/About-Us/About-APEC/History
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karena telah berhasil mengintegrasikan hampir 60.000 keluarga petani ke dalam rantai
pasok mereka untuk memproduksi makanan ringan dan saus. Indofood juga mendukung
industri kecil pengolahan yang memasok bahan-bahan sebelum masuk ke pabrik utama
Indofood, serta melibatkan lebih dari 50.000 pengusaha mikro dalam pendistribusian
produk. Contoh baik lainnya dapat dilihat dari praktik bisnis PT Great Giant Pineapple di
sektor buah-buahan yang melibatkan kurang lebih 10.000 petani, serta Perusahaan Unilever
yang melibatkan puluhan ribu petani kedelai hitam dan petani gula kelapa. Dampak
positif lain bagi petani adalah meningkatnya pengetahuan budi daya, jaminan harga pada
tingkatan yang baik, serta ketersediaan input dan sarana produksi khususnya pada benih/
bibit, dan sebagainya.

Perkembangan Bisnis Inklusif di ASEAN

ASEAN (2020) mengeluarkan Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN15
(Panduan untuk Mempromosikan Bisnis Inklusif di ASEAN). Dokumen ini berisi panduan
agar bisnis inklusif dapat didukung di tingkat nasional, dan tata kelola lembaga yang
diperlukan. Dokumen ini juga berisi rekomendasi bagi pengambil kebijakan di ASEAN agar
dapat tentang secara kolektif mempromosikan bisnis inklusif di tingkat regional.
Pemerintah Indonesia, melalui Bappenas, dengan dukungan pemerintah Jerman (German
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development/BMZ) dalam proyek
Innovation and investment for inclusive sustainable economic development (ISED)16 sejak
tahun 2017 sudah mengembangkan pendekatan bisnis inklusif dengan melakukan program
pengembangan kapasitas bagi sektor swasta di beberapa sektor ekonomi. Sementara itu,
Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2021 mempunyai program pengembangan bisnis
inklusif yang antara lain adalah:
•
•

•
•
•
•
•
•

15
16

Penguatan kelembagaan dan dukungan pengembangan bisnis koperasi.
Pendampingan dan Pelatihan New Generation Cooperative (NGC), yaitu konsep
pengembangan koperasi yang memiliki industri pengolahan sendiri dan dikelola
secara profesional.
Perluasan akses pemasaran (lokal/ekspor, on-line/off-line).
Kemitraan dengan BUMN, BUMD, Pemda dan swasta sebagai off-taker.
Fasilitasi akses pembiayaan melalui lembaga perbankan dan non perbankan (scale-up
bisnis, pembiayaan ekspor, dan sebagainya)
Fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk (merk, halal, HACCP, organik, BRC, ISO)
Penguatan keterlibatan Koperasi dan UKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
Penguatan ekosistem bisnis dari hulu sampai hilir yang terhubung dalam rantai pasok.

ASEAN atau the Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi negara-negara di Asia Tenggara yang saat ini terdiri
dari 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapora, Thailand, Brunei Darusalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan
Kamboja. Lebih jauh tentang ASEAN dapat dilihat di https://asean.org/asean/about-asean/overview/
https://www.giz.de/en/worldwide/72542.html
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Sekretariat ASEAN (2020)17 membuat 11 instrumen kebijakan untuk mengukur
perkembangan negara anggotanya dalam menjalankan Panduan Bisnis Inklusif di ASEAN.
Terdapat 4 negara di ASEAN yang sudah memiliki Rencana Aksi dan Strategi Nasional
Bisnis Inklusi, yaitu Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Sementara itu, pemerintah
Filipina sudah lebih awal melakukan kampanye nasional dan memberikan insentif kepada
perusahaan yang menjalankan bisnis inklusif. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa
Pemerintah Republik Indonesia sudah menyelesaikan studi landscape (pemetaan) bisnis
inklusif di Indonesia dan sedang mempertimbangkan pembuatan Rencana Aksi dan
Strategi, pelembagaan upaya promosi, dan peningkatan kesadaran bisnis inklusif.
Berikut ini tabel status promosi bisnis inklusif di negara-negara anggota ASEAN.
Instrumen
Kebijakan
BI

Brunei Kamboja Indonesia Laos Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam

Strategi dan
Rencana
Aksi

S

DPT

DPS

S

S

Studi pemetaan

S

S

S

S

S

Pelembagaan
promosi

DPS

DPT

DPS

S

S

Akreditasi

DPS

DPS

DPS

DPS

B

Peningkatan
kesadaran

DPT

DPS

DPT

DPT

Pembinaan

DPS

DPS

B

Insentif
investasi

DPS

DPT

DPS

Pengurangan
dampak
risiko
investasi

DPS

DPT

Promosi
BI dalam
proyek
belanja
masyarakat

DPT

DPT

17
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S

DPT

S

DPS
B

B

DPT

DPT

DPS

DPT

DPS
DPT
DPT

DPT

DPT

DPT

2020 status of IB promotion in ASEAN Member States, yang bisa dibaca dalam Annex 2 dari ASEAN Guidelines for the
Promotion of Inclusive Business in ASEAN. Halaman 21. Secara khusus penjelasan tentang indikator penilaian pelembagaan
upaya promosi bisa dilihat di halaman 18 yaitu meliputi keberadaan unit dan focal point untuk BI di institusi pemerintah,
keberadaan focal point BI di asosiasi bisnis, keberadaan anggota steering committee BI di investor dampak, pelaku pasar
perantara, mitra pembagunan, akademisi, media, dan keberadaan vocal point BI di ASEAN.
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Target BI
di Program dan
Sektor
UKM

DPS

DPT

DPS

Penghubungan ke
Agenda
CSR dan
Usaha
Sosial

DPT

DPS

Monitor dan
laporan
dampak

DPS

DPT

DPT

DPT

DPS

DPS

DPT

DPS

DPS

Tabel 1. Status Promosi Bisnis Inklusif di Negara-negara ASEAN18
Keterangan:
S = Selesai
B = Berjalan
DPS = Dipersiapkan
DPT = Dipertimbangkan

Bisnis Inklusif dan Peran Organisasi Perantara

Pada umumnya, perusahaan inklusif bekerja sama dengan organisasi perantara untuk
menjangkau masyarakat, baik sebagai supplier atau konsumen. Peran organisasi perantara
sangat penting di rantai nilai bisnis inklusif, yaitu menjembatani lalu-lalang komoditas,
produk atau jasa di rantai nilai perusahaan besar di mana organisasi tersebut terlibat
melakukan bisnis. Jika jembatan ini tidak kuat, maka proses lalu-lalang tersebut dapat
terhambat.
Organisasi perantara yang berbentuk koperasi atau BUMDes memiliki peran sebagai
jembatan yang unik karena menjadi perantara perusahaan inklusif dengan nasabah
(supplier atau konsumen) yang juga sekaligus merupakan pemilik (anggota) organisasi
perantara. Peran besar yang diambil organisasi perantara seperti koperasi dan BUMDes
tidaklah mudah. Pelaku perantara harus mampu memenuhi tuntutan bisnis mitra kerjanya,
baik perusahaan besar maupun pelaku perantara lain, termasuk masyarakat miskin
yang berada di rantai nilai bisnis yang dijalankan. Sebagai organisasi yang dimiliki oleh
masyarakat yang mereka layani, maka arah, strategi, dan prioritas bisnis organisasi ini
ditentukan oleh keputusan masyarakat.

18

Ibid
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Tantangan lain yang dihadapi organisasi perantara yang pada umumnya berskala mikro ini
adalah:
•

•

•

•

Akses ke sumber daya keuangan, misalnya untuk memenuhi pembayaran kepada
pemasok sementara menunggu antara pembayaran dari konsumen termasuk
perusahaan besar.
Kapasitas manajemen, dalam banyak hal termasuk pengetahuan, keterampilan, dan
ketersediaan alat-alat bantu manajemen untuk mendukung pengurus mengelola bisnis
yang dijalankan.
Kapasitas sumber daya manusia, misalnya memenuhi kebutuhan pengelolaan
organisasi, kapasitas teknis untuk merespons perkembangan pasar, seperti yang
berhubungan dengan standar mutu dan sertifikasi, dan kapasitas komunikasi dengan
pasar internasional.
Kapasitas infrastruktur yang mendukung operasional bisnis, misalnya yang
berhubungan dengan pergudangan, perkantoran dan alat kantor, transportasi,
membangun jaringan informasi dan komunikasi, dsb.

Secara khusus, organisasi perantara yang berbasis seperti koperasi menghadapi tantangan
yang berhubungan dengan membangun solidaritas kelompok, transparansi dan
akuntabilitas. Lebih lanjut Jos Bijman and Gea Wijers (2019)19 menyebutkan ada 3 tantangan
dari koperasi produksi yang berkaitan dengan bisnis inklusif, yaitu (1) berorientasi
komunitas versus berorientasi pasar; (2) keanggotaan terbuka versus keanggotaan tertutup;
dan (3) keterwakilan anggota di tata kelola koperasi.

Peluang Bisnis Inklusif dalam Situasi Pandemi COVID 19.

Pandemi COVID 19 berdampak buruk terhadap hampir seluruh pelaku usaha di dunia.
Dampak terbesar tentu saja dialami oleh mereka yang berada di dasar piramida ekonomi
karena berkurangnya sumber pendapatan yang mengakibatkan keterbatasan akses ke
sarana kesehatan.
Panduan Bisnis Inklusif di ASEAN yang dikeluarkan Sekretariat ASEAN20 menyebutkan
bahwa pendekatan bisnis inklusif adalah pendekatan yang efektif untuk memperbaiki
dampak COVID 19 di ASEAN. Pendekatan bisnis inklusif langsung berhubungan dengan
masyarakat miskin yang pada umumnya terdampak lebih parah akibat COVID 19 dan
berhubungan dengan pelaku bisnis lokal (pelaku perantara) yang secara kreatif dapat
beradaptasi cepat dengan situasi lokal. Pada umumnya, pelaku bisnis perantara ini adalah
UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), dan banyak di antara mereka berbentuk
koperasi atau BUMDes, dan badan hukum bisnis yang berbasis keanggotaan sangat luas.

19
20

12

Jos Bijman and Gea Wijers, 2019. Exploring the inclusiveness of producer cooperatives. . Science Direct. Published by Elsevier
B.V. tersedia di https://tinyurl.com/k9wpee5h
ASEAN Secretariat, 2020. Guideline for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN.
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Secara khusus, Pemerintah Republik Indonesia juga menjadikan pemulihan UMKM sebagai
penggerak pemulihan ekonomi nasional yang dirumuskan dalam program-program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)21.
Survei Mandiri Institute22 terhadap 319 UMKM, di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan,
Sulawesi, dan Bali menunjukkan bahwa pada saat PSBB, ada sekitar 50% UMKM berjalan
normal dan 50% sisanya beroperasi secara terbatas. Kemudian setelah beberapa bulan,
relaksasi yang berjalan menjadi terbatas yaitu 63%.
Oleh sebab itu, pemulihan UMKM merupakan kata kunci untuk pemulihan ekonomi
nasional dan ekonomi masyarakat miskin yang terikat langsung dengan UMKM, khususnya
koperasi dan BUMDes. Salah satu strategi terbaik dalam pemulihan UMKM adalah
peningkatan peran pelaku perantara dalam rantai nilai bisnis inklusif perusahaan besar.

21

22

Program PEN (pemulihan ekonomi nasional) merupakan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah untuk menjaga dan
mencegah aktivitas usaha dari pemburukan lebih lanjut akibat pandemi COVID 19 dengan memberikan subsidi bunga kredit
bagi debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak, mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta untuk
mendukung kebijakan keuangan negara. Tujuannya untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan
ekonomi para Pelaku Usaha termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam menjalankan usahanya. Tertuang
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 TAHUN 2020.
https://covid19.go.id/p/berita/program-pemulihan-ekonomi-nasional-pen-mendukung-umkm-di-masa-pandemi dilihat
pada 19-02-2021 pukul 10.30
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BAB III.

PENGEMBANGAN KAPASITAS
ORGANISASI PERANTARA
Fungsi Ganda Organisasi Perantara Berbasis Anggota

Tujuan utama bisnis adalah menciptakan keuntungan. Namun, bisnis yang dijalani
oleh organisasi perantara berbasis anggota masyarakat yang luas seperti koperasi atau
BUMDes tidak hanya memiliki tujuan untuk mencari keuntungan semata, melainkan
juga memiliki tujuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai organisasi perantara
yang menjalankan fungsi bisnis, koperasi atau BUMDes melayani konsumen (perusahaan
inklusif) dan supplier (anggota). Jika komoditas yang diperdagangkan merupakan
kebutuhan anggota, maka anggota adalah konsumen dan perusahaan inklusif adalah
supplier. Oleh sebab itu, kapasitas melayani mitra kerja ini menjadi kunci keberhasilan
bisnis sebagai organisasi perantara.
Di sisi lain, arah, prioritas, dan strategi organisasi perantara berbasis keanggotaan
ditentukan oleh anggotanya. Koperasi atau BUMDes didirikan untuk menyejahterakan
anggotanya. Setiap anggota memiliki hak suara dan hak berbicara sama dalam penentuan
keputusan-keputusan organisasi. Oleh sebab itu, koperasi/BUMDes juga harus memiliki
kapasitas untuk meningkatkan kapasitas anggotanya baik dalam hal teknis yang
berhubungan dengan bisnis maupun dalam hal sosial untuk membangun solidaritas dan
kekuatan organisasi dalam konteks membangun kesejahteraan bersama. Dengan keunikan
organisasi seperti ini, maka pengembangan kapasitas organisasi perantara juga perlu
mengombinasikan model pengembangan kapasitas organisasi bisnis dengan organisasi
sosial.

Tahapan Pengembangan Kapasitas

Pengembangan kapasitas organisasi merupakan bagian yang terintegrasi ke dalam seluruh
kegiatan, sistem, dan kebijakan organisasi.
Pact23 menyebutkan ada 4 prinsip dalam pengembangan kapasitas, yaitu:
•

23

Kualitas: harus dilakukan oleh personel yang berkualifikasi tinggi yang tidak hanya
dapat meningkatkan kinerja, tetapi juga mengembangkan solusi, meningkatkan
dampak, dan mencapai tujuan pembangunan.

https://www.pactworld.org/library/capacity-development-gold-standard-handbook
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•

Kemitraan: menciptakan hubungan berbasis kepercayaan dengan para pihak yang
terlibat dalam kegiatan pengembangan kapasitas.

•

Penyesuaian: dengan nilai-nilai, tantangan, dan peluang organisasi dalam konteks
tempat mereka bekerja.

•

Pembelajaran: merupakan proses yang dengan sengaja dikembangkan untuk
merefleksikan intervensi dan hasil dalam konteks menanggapi tantangan organisasi
dan beradaptasi dengan perubahan.

Tahapan pengembangan kapasitas organisasi dapat digambarkan sebagai sebuah siklus
pengembangan kapasitas seperti contoh di bawah ini.

Penilaian
Kapasitas
Organisasi

Gambar 4. Siklus
Pengembangan
Kapasitas
Organisasi

Monitoring dan
Evaluasi

Siklus Pengembangan
Kapasitas Organisasi

Perencanaan
Program
Pengembangan
Kapasitas

Pelaksanaan
Kegiatan
Pengembangan
Kapasitas

1. Penilaian Kapasitas Organisasi

Upaya penilaian kapasitas perlu melibatkan seluruh komponen organisasi dan mitra kerja.
Pelibatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terbaik dan terakurat dari organisasi
berdasarkan sudut pandang pihak yang menjadi pemilik, pendukung, dan penerima
layanan organisasi.
Organisasi dapat dan perlu membentuk tim kerja, baik yang sifatnya ad-hoc maupun
permanen untuk mengelola proses penilaian dan pengembangan kapasitas secara umum.
Kapasitas adalah kekuatan (atau kelemahan) yang dimiliki dan dapat dikendalikan oleh
organisasi. Kuat atau lemahnya kapasitas organisasi dapat diketahui dari capaian organisasi
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ketika menghadapi situasi eksternal (peluang atau ancaman). Jika organisasi mencapai
target atau tujuan yang diinginkan, maka kapasitas organisasi tersebut dapat dikatakan
memadai dan unggul (jika organisasi sejenis lainnya jauh tertinggal). Namun jika target atau
tujuan tidak tercapai, maka organisasi memiliki masalah dengan kapasitasnya.
Kapasitas perlu menjadi perhatian karena target atau tujuan selalu berubah untuk
ditingkatkan. Selain itu, situasi eksternal (ancaman dan peluang) juga selalu berubah.
Oleh sebab itu, keberlanjutan organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi
mengembangkan kapasitas organisasi.
Penilaian kapasitas dimulai dari keluhan terhadap capaian target atau tujuan organisasi,
kemudian dilanjutkan dengan melakukan penilaian mengapa keluhan tersebut terjadi.
Gambar 5 berikut ini menunjukkan tahapan penilaian kapasitas.

Gambar 5.
Tahapan Penilaian
Kapasitas

Evaluasi
Kinerja

Aspek
Kapasitas yang
akan dinilai

Pengumpulan
Informasi

Penilaian

Penentuan Area
Pengembangan
Kapasitas

Ada beberapa aspek atau elemen organisasi yang dapat dinilai. Tabel 2 merangkum
beberapa aspek atau elemen organisasi. Organisasi juga dapat mengembangkan aspek
tersebut dan mempelajari lebih lanjut dari sumber lain.
Tabel 2. Beberapa Aspek Penilaian Kapasitas Organisasi menurut Beberapa Sumber

Sumber

Aspek Penilaian

McKinsey 7-S Framework

Strategi, struktur, sistem, shared
values (nilai-nilai bersama),
skills (keterampilan), style (gaya
kepemimpinan), staf.

https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_91.
htm

McKinsey and Company, 2001. Effective Capacity
Building in Nonprofit Organizations
https://www.ircwash.org/sites/default/files/McKinsey2001-Effective.pdf
Pact, 2010. Introduction to Organizational Capacity
Development
https://www.orange.ngo/wp-content/
uploads/2017/02/Introduction-to-OrganizationalCapacity-Development.pdf

Aspirasi, Strategi, Keterampilan
Organisasi, Sumber Daya Manusia,
Sistem dan Infrastruktur, Struktur
Organisasi
Governance & Management (Tata
Kelola & Management), Human
Resources (sumber daya manusia),
Financial Resources (sumber daya
Keuangan, External Relations
(Hubungan dengan pihak luar),
Actual Advocacy Works (kerjakerja advokasi), Sustainability
(keberlanjutan).
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Penilaian juga dapat dilakukan dengan menilai aspek tertentu dari kapasitas yang
menyangkut aspek soft skills seperti motivasi, kerja sama, atau yang menyangkut hard
skills seperti keterampilan administrasi keuangan, keterampilan komunikasi, atau yang
berhubungan dengan teknologi pengembangan bisnis (usaha) yang dilakukan.
Setelah penilaian disepakati, dilakukan langkah-langkah untuk mendapatkan informasi
sehingga aspek-aspek yang ditentukan dapat dinilai.
Proses pengumpulan informasi untuk penilaian kapasitas ini dapat dilakukan lewat studi
dokumen-dokumen organisasi, survei, in-depth interview, observasi, dan diskusi kelompok
terfokus atau kombinasi dari beberapa cara. Selain itu, dibutuhkan alat-alat bantu seperti
daftar pertanyaan dan cara penilaian dalam melakukan penilaian kapasitas tersebut. Tabel 3
di bawah ini menunjukkan beberapa metode pengumpulan informasi dan alat bantu yang
dibutuhkan

Tabel 3. Beberapa Metode Pengumpulan Informasi

Metode Pengumpulan
Informasi

Alat Bantu Yang
Dibutuhkan

Catatan

Wawancara mendalam

Daftar pertanyaan
kunci

mendapatkan informasi mendalam
dari narasumber yang memahami

Observasi/Pengamatan

Hal-hal yang ingin
diamati

melihat langsung hal-hal yang ingin
diketahui

Diskusi Kelompok

Daftar pertanyaan
kunci

mendiskusikan hal-hal yang akan
dinilai dalam kelompok

Survei

Kuesioner

melibatkan banyak narasumber
sehingga pendapat umum diketahui

ISED menggunakan wawancara mendalam dan survei untuk menilai kapasitas organisasi
Koperasi Tani Hijau yang menjadi mitra PT GGP di sektor pisang di Lampung, dan
KUBE Tiwi Manunggal yang menjadi mitra kerja PT Aliet Green di sektor gula kelapa di
Yogyakarta. Adapun aspek kapasitas yang menjadi fokus yang disepakati antara ISED,
organisasi perantara, dan perusahaan inklusif adalah aspek soft skills dalam hal motivasi,
kerja sama, dan hard skills dalam hal keterampilan komunikasi, administrasi keuangan,
pengetahuan tentang koperasi sistem sertifikasi organik, budi daya pertanian kelapa genjah,
dan sebagainya.
Tabel 4 berikut adalah daftar kegiatan penilaian kapasitas yang dilakukan ISED selama
2019-2020. Alat-alat asesmen dan program pengembangan kapasitas per aspek bisa
didapatkan di situs E-Learning KUKM milik Kementerian Koperasi dan UKM yang dapat
diakses melalui https://edukukm.id/Landing/kelas dengan judul “Panduan Penguatan
Organisasi Perantara”. Pengguna dapat melakukan registrasi dahulu dan dapat mengakses
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dokumen alat-alat asesmen serta modul pengembangan kapasitas setelah terdaftar sebagai
pengguna.

Tabel 4. Daftar Kegiatan Penilaian Kapasitas Organisasi Perantara yang Dilakukan ISED 2019-2020.

Aspek Kapasitas

Organisasi Perantara

Perusahaan Inklusif

Kerja Sama Tim

KUBE Tiwi Manunggal

PT Aliet Green – Yogyakarta

Koperasi Tani Hijau
Makmur – Lampung

PT Great Giant Pineapple –
Lampung

Pengelolaan Keuangan
Kewirausahaan
Sertifikasi Organik
Budi Daya Kelapa Genjah
Motivasi
Kebutuhan Organisasi
Kinerja Jabatan di Organisasi
Budi Daya Pisang
Pengelolaan Packing House
Pengelolaan Koperasi

Dari informasi yang dikumpulkan, selanjutnya tim penilai akan memberikan penilaian.
Pada dasarnya, penilaian tersebut pada menggambarkan tingkatan kapasitas ketika
merespons situasi eksternal. Disarankan untuk tidak membuat sistem penilaian yang rumit
dan terlalu luas skala penilaiannya, namun tetap dapat menggambarkan perbedaan dan
tingkatan kapasitas yang ada dan diinginkan. Tabel 5 berikut menggambarkan beberapa
model pemberian nilai.

Tabel 5. Nilai Tingkatan Kapasitas

Tingkatan Kapasitas dari yang Terendah ke yang Tertinggi
Nilai 1 – 3

Nilai 1 – 5

Nilai 1 – 10

Nilai 1 – 100

Buruk, cukup, baik

Sangat buruk,
buruk, cukup, baik,
sangat baik

1 paling buruk,
5 cukup, dan 10
paling baik.

1 paling buruk, 50
cukup, 100 paling
baik
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2. Rencana Pengembangan Kapasitas

Rencana pengembangan kapasitas adalah rencana untuk menanggapi kelemahan
kapasitas organisasi dalam menanggapi peluang atau ancaman sehingga organisasi dapat
menghasilkan kinerja yang baik.
Rencana pengembangan kapasitas tersebut paling tidak harus memenuhi hal-hal berikut:
•
•
•
•
•
•
•
•

Elemen-elemen dan unsur-unsur dari elemen yang menjadi fokus pengembangan
kapasitas beserta target peningkatan yang diinginkan.
Kontribusi peningkatan kapasitas ke dalam kinerja organisasi
Target pengembangan kapasitas
Metode pengembangan kapasitas yang akan dilakukan
Mitra kerja pengembangan kapasitas
Waktu kegiatan pengembangan kapasitas
Monitoring dan evaluasi
Anggaran dan sumber anggaran

Tabel 6 berikut ini adalah contoh matriks rencana pengembangan kapasitas.

Tabel 6. Matriks Rencana Pengembangan Kapasitas

Target Kinerja Organisasi: Peningkatan Produktivitas Pisang per Hektar
Kegiatan

Peserta

Target Nilai
Kapasitas &
Indikator

Waktu

Mitra Kerja

Anggaran &
Sumber
Anggaran

Sekolah
lapang
penggunaan paket
teknologi
di 5 kelompok tani

Anggota
kelompok tani

• Meningkatnya jumlah
petani
mempraktikkan
teknologi
baru

Setiap 2
minggu
sekali
selama 6
bulan

Perusahaan Inklusif

• Koperasi
menyediakan
alat dan bahan pelatihan

• Meningkatkan produktivitas dari
12 kg per
pohon menjadi 15 kg
per pohon
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• Perusahaan
menyediakan
pelatih
• Kelompok
tani menyediakan lahan
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3. Pengembangan Kapasitas Organisasi

Tahapan ini adalah menjalankan kegiatan pengembangan kapasitas yang direncanakan.
Kegiatan pengembangan kapasitas ini dapat bersifat formal dan juga nonformal.
Terdapat beragam bentuk atau kegiatan pengembangan kapasitas yang bisa dipilih.
Pengurus dan tim kerja perlu memutuskan bentuk kegiatan seperti apa yang paling efektif
dalam mengembangkan kapasitas yang dimaksud. Pengembangan kapasitas juga bisa
sekaligus digunakan sebagai kegiatan penyegaran dan membangun jaringan. Namun, faktor
biaya tentu akan menjadi faktor penentu yang terpenting.
Gambar 6.
Studi Banding
KUBE Tiwi
Manunggal ke
Kebun Kelapa
Genjah Entok
di Kebumen

ISED bersama mitra perusahaan inklusif melakukan beberapa kegiatan pengembangan
kapasitas. Beberapa kegiatan pengembangan kapasitas organisasi perantara yang dilakukan
ISED bersama mitra perusahaan inklusif di periode 2019 – 2020 antara lain adalah studi
banding, pelatihan untuk pelatih (training of trainers), sekolah lapang, dan coaching bagi
pelatih untuk melakukan sosialisasi kepada petani.
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Training of Trainer untuk Gluten
Tujuan: memberikan pengetahuan
kepada pengurus KUBE tentang
gluten dan cara pencegahan
kontaminasi pada gula kelapa.
Setelah pelatihan, peserta ToT
akan menyampaikan materi
ke anggota kelompok tani di
kelompoknya masing-masing
Hasil:
• Pengurus memahami apa
yang dimaksud dengan gluten,
mengapa gluten tidak diizinkan
masuk ke gula kelapa, dan
bagaimana cara menghindari
kontaminasi gluten.

Gambar 7. Ahli Gluten dari LIPI Yogyakarta Memberikan Masukan tentang Gluten
kepada Pengurus KUBE Tiwi Manunggal

• Pengurus memiliki kepercayaan
diri untuk menyampaikan
pengetahuan tentang gluten ke
anggota kelompok tani.
• Pengurus menyusun jadwal
pelatihan bagi petani dan
membagi tugas pengajaran di
antara pengurus.

Gambar 8. Pengurus KUBE Tiwi Manunggal Memberikan Informasi tentang Gluten
kepada Anggota Kelompok Tani.
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Sekolah Lapang Pembibitan
Kelapa
Tujuan: mendiskusikan
perkembangan bibit kelapa dan
ekosistem pembibitan di kebun
petani
Hasil:
• Petani memperoleh
pengetahuan baru dari
kegiatan diskusi tentang
fakta yang dilihat di kebun.
Diskusi ini dilakukan oleh
petani dan ahli kelapa.

Gambar 9. Sekolah Lapang Pembibitan Kelapa Genjah di Kelompok Usaha Bersama
Tiwi Manunggal

• Kelompok dapat
membandingkan
perkembangan bibit yang
mengalami perlakukan yang
sesuai dan yang tidak sesuai
anjuran ahli.

Gambar 10.
Sosialisasi Soft
Skills kepada
Anggota Koperasi
Tani Hijau di
Lampung
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Matriks berikut merangkum beberapa bentuk atau kegiatan pengembangan kapasitas yang
bisa dipertimbangkan.

Tabel 7. Beberapa Contoh Kegiatan atau Metode Pengembangan Kapasitas

KEGIATAN

GAMBARAN UMUM

KEGUNAAN

SUMBER DAYA

Kursus pelatihan
intensif satu kali

• Acara terstruktur, diadakan
di tempat kerja atau di
tempat lain.

• Meningkatkan kapasitas
individu.

• Biaya keseluruhan tinggi
(persiapan, tempat,
makanan, dll).

• Dapat dirancang
untuk sejumlah tujuan
pembelajaran. Setiap sesi
memiliki tujuan dan materi
yang telah ditentukan
sebelumnya, beserta rencana
sesi terperinci.
• Metode pelatihan
bervariasi - dari gaya ‘ruang
kelas’ tradisional hingga
pendekatan pembelajaran
aksi yang sangat partisipatif.

• Menyampaikan pengetahuan
secara terstruktur.
• Memastikan bahwa materi
‘inti’ tercakup.
• Memastikan bahwa
anggota satu tim/organisasi
mendapatkan isi dan materi
yang sama.

• Akses ke tempat pelatihan
yang baik.
• Membutuhkan kendali mutu
dari pelatih.

• Peserta mungkin berasal
dari satu organisasi atau tim
(pelatihan in-house) atau dari
berbagai (acara ‘pelatihan
terbuka’).
Kursus pelatihan
modular

• Acara terstruktur dan
diadakan selama periode
waktu tertentu.
• Peserta diminta untuk
melakukan latihan tentang
topik dari setiap modul
di antara pertemuan,
atau mempraktikkan isi
modul di tempat kerja lalu
mengadakan pertemuan.

Konsultan teknis

• Fokus terhadap hal teknis,
profesional, atau sistem
teknis yang diperlukan agar
pekerjaan dapat dilaksanakan
dan dikelola secara efektif.
• Memprioritaskan
pendampingan di tempat
kerja atau diskusi di
organisasi.
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• Menggabungkan teori dengan
praktik.

• Perlu waktu lebih lama.

• Meningkatkan kapasitas
individu.

• Akses ke tempat pelatihan
yang baik.

• Menyampaikan pengetahuan
secara terstruktur.

• Membutuhkan kendali mutu
dari pelatih.

• Biaya keseluruhan tinggi.

• Memastikan bahwa materi
‘inti’ tercakup.
• Memastikan bahwa
anggota satu tim/organisasi
mendapatkan isi dan materi
yang sama.
• Fokus dengan keluaran atau
produk yang jelas.

• Waktu persiapan

• Mengembangkan sistem baru
di tingkat organisasi.

• Konsultan mungkin
memerlukan akses ke
infrastruktur, orang, dll.

• Menjamin standar kualitas.

• Biaya konsultan

• Dapat digunakan pada tingkat
peningkatan pengetahuan dan
keterampilan individu
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KEGIATAN

GAMBARAN UMUM

KEGUNAAN

SUMBER DAYA

Mentoring

• Melibatkan penyampaian
tip dari pengalaman, sikap,
pengetahuan, kontak, dll.

• Membangun kepercayaan diri
individu.

• Ketersediaan waktu yang
cocok untuk mentor dan
peserta.

• Dari individu yang lebih
berpengalaman kepada staf
yang kurang berpengalaman.

• Memperkuat jaringan.

• ‘Mentor’ adalah seseorang
dengan reputasi mapan di
bidang tertentu.

• Memperkuat sikap individu.
• Pengembangan
kepemimpinan.

• Empati dan keterbukaan
untuk berbagi.

• Ini mungkin terjadi dalam
hubungan yang sedang
berlangsung.
• Peserta biasanya akan
mengatur agenda dan
memiliki kendali atas waktu,
dan lain-lain.
Konsultasi
manajemen atau
pengembangan
organisasi

Lokakarya atau
workshop

• Konsultan eksternal yang
bekerja sesuai kerangka
acuan tertentu terkait
dengan fungsi-fungsi
internal organisasi, atau
membantu proses perubahan
organisasi.

• Memfasilitasi perubahan
organisasi yang lebih dalam

• Dirancang untuk tujuan
tertentu.

• Memajukan inisiatif tertentu
secara bekerja sama dan
memproduksi keluaran yang
relevan.

• Dapat berfokus pada
pengembangan ide dan
pengetahuan, atau pada
produksi keluaran tertentu.
Membayangi
atau mengamati

• Mengamati seseorang saat
mereka melakukan pekerjaan
sehari-hari, atau melakukan
tugas tertentu.

• Mengatasi masalah
kepemimpinan.

• Ketersediaan individu
dengan keterampilan yang
dibutuhkan.

• Membangun tim.

• Berguna untuk refleksi dan
pemanenan yang intensif

• Keterampilan fasilitasi
• Ketersediaan peserta yang
sesuai
• Bisa mahal

• Sangat membantu untuk
mempelajari tentang
penerapan dari pengetahuan
dan keterampilan dalam
situasi kehidupan nyata.

• Keterbukaan organisasi/
individu untuk dibayangi
dan menyediakan waktu
untuk menjelaskan dan
menjawab pertanyaan

• Mendapatkan paparan
tentang cara kerja orang lain.

• Bisa jadi mahal jika biaya
transportasi mahal

• Berkontribusi dalam
membangun hubungan.
Magang

• Penempatan individu dalam
tim atau organisasi untuk
jangka waktu yang telah
ditentukan sebelumnya.
• Biasanya seseorang yang
baru lulus atau memulai
karier.

Kunjungan studi
atau pertukaran
kunjungan

• Kunjungan yang telah diatur
sebelumnya, bertujuan
untuk mempelajari tentang
pengalaman tertentu, atau
mendapatkan paparan
tentang cara kerja organisasi,
lembaga, tim lain, dll.

• Membantu akses ke metode
baru, pengetahuan teknis, dll.

• Waktu untuk mendukung
magang.

• Mendapatkan perspektif baru,
yaitu jika tim penerima sedikit
terjebak dalam cara mereka.

• Biaya magang perlu
ditanggung.

• Sumber daya manusia
tambahan.
• Manfaat serupa dengan
‘membayangi’

• Tuan rumah perlu
menyediakan waktu.

• Dapat digunakan untuk
menangani banyak area
kapasitas yang berbeda.

• Potensi berbiaya tinggi.

• Dapat membangun hubungan
di luar kunjungan.
• Berguna untuk mendapatkan
perspektif baru.

25

Innovation and Investment for Inclusive Sustainable Economic Development (ISED) Project

KEGIATAN

GAMBARAN UMUM

KEGUNAAN

SUMBER DAYA

Komunitas
praktik

• Sering kali bersifat virtual
(pertukaran diadakan secara
daring).

• Meningkatkan pengetahuan
individu.

• Membutuhkan akses ke
layanan internet yang
memadai.

• Sekelompok individu yang
berbagi pengalaman dan
membangun pengetahuan
mereka bersama.

Belajar dan
Bertindak

• Berkontribusi pada inovasi
dan menghadirkan perspektif
baru.
• Mendorong kepemilikan
pembelajaran.

• Fokus pada tema tertentu,
bidang teknis atau
profesional, proses, dll.

• Dapat bermanfaat bagi
organisasi serta peserta
individu.

• Kelompok bertemu secara
teratur.

• Berguna untuk
pengembangan
kepemimpinan.

• Menggunakan metode
khusus di mana peserta
saling mendukung secara
bergiliran untuk melakukan
analisis dan tanggapan
terhadap masalah yang
terdapat dalam pekerjaan.

• Berkontribusi untuk
mengatasi masalah kritis.

• Komitmen waktu selama
periode belajar.
• Akses ke fasilitator dengan
keterampilan belajar dan
bertindak.

• Membantu memecah
‘kerangkeng’ dalam organisasi
jika peserta berasal dari tim/
unit yang berbeda.
• Membangun hubungan
sesama.
• Bermanfaat untuk
meningkatkan keterampilan
mendengarkan secara aktif.

Kelompok
dukungan
sejawat dan
bantuan sejawat

• Kelompok dukungan sejawat
yang bekerja di area serupa
sepakat akan waktu, dan
pertemuan virtual dan
secara terbuka untuk saling
mendukung.
• Teman sejawat dapat
meminta dukungan kepada
individu yang memiliki
sesuatu yang mereka
butuh untuk maju, dan
mengundang teman sejawat
lain dengan pengalaman
di bidang itu untuk
membantunya memikirkan
alternatif.

Ulasan sejawat

• Rekan sejawat terlibat untuk
meninjau pekerjaan rekan
lain.
• Ini dapat terjadi di tingkat
individu, tim, unit, atau
organisasi. Ini bisa menjadi
bagian dari evaluasi formal,
atau sebagai pendekatan
pembelajaran rekan sejawat.
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• Pemecahan masalah yang
nyata.

• Membutuhkan keterampilan
komunikasi yang baik.

• Membangun jaringan sejawat

• Sikap hormat

• Pengembangan pengetahuan
(terutama tentang metode
dan pendekatan teknis)

• Keakraban dengan teknik
membantu sejawat.

• Membangun hubungan.

• Waktu yang tersedia untuk
rekan yang berpartisipasi.

• Pertukaran antara mitra yang
lebih berpengalaman dan
kurang.
• Pastikan keragaman
perspektif selama evaluasi.

• Dapat meningkatkan biaya
evaluasi.
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KEGIATAN

GAMBARAN UMUM

KEGUNAAN

SUMBER DAYA

Pertemuan mitra

• Pertemuan rutin dengan
mitra dapat memberikan
beberapa masukan khusus
dengan tujuan meningkatkan
kapasitas.

• Pengembangan pengetahuan
terfokus.

• Akses ke nara sumber
eksternal jika diperlukan

• Memastikan pemahaman
yang sama di antara semua
mitra.

• Misalnya mengundang mitra
untuk menjadi narasumber
perkembangan baru di sektor
tersebut.
Petunjuk arah
informasi dan
sumber daya

• Penyediaan informasi dan
materi, atau indikasi di mana
memperoleh akses ke materi
dan informasi tersebut.

• Peningkatan pengetahuan
teknis.

• Waktu untuk mencari bahan
yang relevan.

• Memperoleh bahan rujukan
dan contoh ‘praktik yang
baik’ (misalnya kebijakan,
kurikulum, standar, dll)
• Peningkatan manajemen
pengetahuan.

Penyertaan

• Mendampingi staf secara
terus-menerus.
• Sebagian besar
pengembangan kapasitas
terjadi melalui cara-cara
informal, percakapan, kerja
bersama, dll.

• Dapat diterapkan pada bidang
pekerjaan pengembangan
kapasitas apa pun.

• Keterampilan komunikasi
• Fleksibilitas dan waktu

• Pembinaan yang lebih
terstruktur dapat
dimasukkan ke dalam
hubungan yang sedang
berlangsung ini.

Sekali lagi, organisasi harus tetap fokus terhadap kegiatan pengembangan kapasitas yang
paling sesuai dengan organisasi, baik dari segi waktu, biaya, dan target yang diinginkan.
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4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk memastikan apa yang direncanakan dapat
terlaksana dan tercapai sehingga organisasi mendapat pembelajaran dari kegiatan yang
dilakukan. Monitoring dan evaluasi melibatkan kegiatan pengumpulan informasi, analisis,
dan penyampaian hasil monitoring dan evaluasi untuk ditindaklanjuti. Jika ada hal-hal
yang perlu diperbaiki, maka organisasi dapat melakukan perubahan lebih cepat sehingga
apa yang menjadi tujuan pengembangan kapasitas dapat tercapai.
Monitoring dan Evaluasi ini dapat dibagi menjadi:
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•

Monitoring dan evaluasi seluruh rencana kegiatan dan melihat dampak atau hasil
yang lebih dalam terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Pada umumnya, hasil
terhadap kinerja organisasi keseluruhan merupakan kegiatan evaluasi menyeluruh
yang dilakukan secara bersamaan dengan rapat umum anggota. Namun, organisasi
juga dapat meminta pihak eksternal untuk melakukan penilaian kapasitas organisasi
secara keseluruhan sebagai masukan untuk rapat umum anggota.

•

Monitoring dan evaluasi rencana kegiatan pengembangan kapasitas yang sudah
disusun. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh badan pelaksana organisasi dalam setiap
kegiatan pengembangan kapasitas ataupun dalam kegiatan rapat yang melibatkan
badan pelaksana.

Panduan Peningkatan Kapasitas Organisasi Perantara di Rantai Nilai Bisnis Inklusif
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BAB IV.

MEMBANGUN KEMITRAAN
BISNIS INKLUSIF

Pengantar:

Tujuan pendirian sebuah organisasi bisnis adalah menciptakan keuntungan bagi para
pemiliknya. Koperasi dan BUMDes atau kelompok usaha bersama, khususnya yang
bergerak di sektor pertanian, memiliki keunikan karena keuntungan yang diperoleh
pemilik tidak hanya terbatas dari modal yang ditanamkan tetapi juga dari keuntungan
yang dikelola oleh anggota secara pribadi. Organisasi diharapkan dapat membantu dalam
menciptakan keuntungan usaha tani yang dikelola oleh anggota secara pribadi.
Topik yang didiskusikan di bagian ini adalah tentang bagaimana untuk memulai kerja sama
dengan perusahaan yang mempraktikkan bisnis inklusif yang tidak hanya menguntungkan
organisasi perantara tetapi juga anggota dan mitra bisnis perusahaan inklusif.
Untuk membangun kerja sama yang dapat menguntungkan organisasi, anggota dan
seluruh pihak yang terlibat, maka organisasi perlu melakukan pemetaan dan perhitungan
yang dimulai dari penentuan produk unggulan anggota, masalah anggota, para pelaku,
masalah di pasar, dan kerja sama (intervensi) yang layak diusulkan kepada para pelaku
pasar. Dalam konteks kerja sama dengan para pelaku pasar, perhitungan potensi
keuntungan bisnis dari para pihak yang akan diajak bekerja sama merupakan hal yang
sangat penting. Semakin besar potensi bisnis yang mungkin didapatkan para pelaku pasar
dari kerja sama tersebut, maka semakin besar pula peluang kemitraan yang dapat dibangun.

Tahapan Membangun Kerja Sama Bisnis Inklusif

Ada 7 tahapan yang diperlukan dalam membangun kemitraan bisnis dengan perusahaan
bisnis inklusif seperti yang bisa dilihat di Gambar 11. Waktu yang dibutuhkan di
setiap tahapan sangat ditentukan oleh kegesitan tim kerja dalam mengumpulkan dan
menganalisis informasi, berkomunikasi dan bernegosiasi. Tim kerja perlu dibentuk
untuk menjamin efektivitas proses membangun kerja sama tersebut. Manajemen bisa
membentuk tim kerja yang terdiri dari 3-5 orang. Tim kerja bertugas mengumpulkan
dan menganalisis informasi, mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan komunikasi dan
negosiasi, hingga menjalankan kesepakatan kerja sama dengan perusahaan inklusif jika
diperlukan. Informasi akurat dan tepat merupakan kunci penting dalam membangun kerja
sama. Untuk bisa mendapatkan informasi akurat dan tepat. maka beberapa hal berikut ini
perlu menjadi perhatian:
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•
•
•

sumber informasi yang dapat dipercaya, misalnya pelaku, saksi, peneliti, atau
pemerintah
diperlukan beberapa sumber informasi sebagai pembanding kebenaran informasi
teknik pengumpulan informasi yang benar di mana narasumber dan pihak yang
bertugas mengumpulkan informasi dapat berkata jujur dan terbuka. Pihak pengumpul
informasi dapat mengerti kekhawatiran dan perhatian dari narasumber atau sumber
informasi.

Namun faktor waktu dan biaya perlu menjadi pertimbangan. Jangan sampai proses
pengumpulan informasi menjadi sangat lama dan berbiaya mahal.

Perluasan
(scalliing up)

Mengembangkan
Model dan Uji
Coba

Gambar 11.
Tahapan
Membangun
Kerja Sama
Bisnis Inklusif

Penentuan
Komoditas

Monitoring
dan Evaluasi

Membangun
Kesepakatan
Bisnis

Pemetaan
Sistem Pasar

Merencanakan
Intervensi

1. Tahapan Penentuan Komoditas/Produk

Tahapan ini bertujuan untuk menyeleksi komoditas atau produk yang akan ditawarkan
oleh organisasi kepada calon mitra perusahaan inklusif. Ada 3 kriteria utama yang dapat
dijadikan alat untuk mempertimbangkan produk yang akan ditawarkan kepada pihak lain,
antara lain:
•
•
•

Potensi keterlibatan anggota dan perluasan
Perkembangan pasar sedikitnya 3 tahun belakangan
Keberadaan perusahaan yang memiliki rantai nilai sesuai dengan komoditas terpilih.

Organisasi perantara dapat menambah kriteria lain dalam memilih komoditas
tersebut sesuai dengan prioritas organisasi, misalnya keterlibatan anggota perempuan,
pertimbangan kelestarian alam, dan sebagainya.
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2. Memetakan Sistem Pasar

Sistem pasar adalah pengaturan fungsi-fungsi dan pelaku pasar dalam menawarkan dan
membeli barang/jasa. Sistem pasar terdiri dari fungsi inti (di mana pertukaran barang/
jasa dilakukan), fungsi pendukung dan fungsi regulasi yang mendukung dan mengatur
pertukaran di fungsi inti.

FUNGSI
PENDUKUNG
Infrastruktur

Keterampilan dan
Teknologi
Layanan
-layanan lain

Informasi

Gambar 12.
Sistem Pasar

FUNGSI
INTI

Penawaran

Permintaan

Norma dan
Aturan
Informal

Standar

Peraturan

Undang-undang

FUNGSI
PENGATURAN

Pemetaan sistem pasar memiliki beberapa tujuan yang antara lain adalah untuk:
•

Memahami karakter atau ciri-ciri pasar, misalnya perkembangan komoditas dari segi
produksi, permintaan (pasar), harga, dan masalah-masalah yang dihadapi komoditas
baik di pasar global, regional, nasional, dan lokal. Tahapan ini membantu organisasi
untuk melihat seberapa besar potensi atau daya saing komoditas yang akan ditawarkan
ke pasar, dan masalah-masalah umum yang ada di pasar, kemudian siapa dan di mana
permintaan dan produser terbesar dari komoditas, dan apa yang menjadi tantangan
untuk meningkatkan daya saing.

•

Mengidentifikasi para pelaku pasar dan fungsi layanan-layanan dan regulasi di
sepanjang rantai nilai komoditas dalam mendukung para pelaku pasar menjalankan
kegiatannya untuk meningkatkan nilai komoditas di rantai nilai.

•

Mengidentifikasi akar masalah di sistem pasar khususnya dalam konteks kesejahteraan
anggota. Masalah utama anggota pada umumnya adalah pendapatan yang rendah
dari komoditas yang diproduksi. Tahapan ini menganalisis lebih dalam mengapa
pendapatan dari komoditas tersebut rendah? Apakah ini berhubungan dengan
produktivitas? Atau harga jual? Analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk
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mengetahui penyebab jika berhubungan dengan produktivitas. Jika berhubungan
dengan harga, analisis yang lebih mendalam juga dapat diperlukan untuk mengetahui
apakah hal ini berhubungan dengan kualitas produk atau rantai nilai yang tidak efisien,
dan sebagainya.
•

Mengidentifikasi area intervensi atau wilayah kerja sama yang akan ditawarkan kepada
perusahaan inklusif. Area intervensi merupakan hasil dari analisis akar masalah. Akar
masalah perlu diintervensi oleh organisasi agar meningkatnya kesejahteraan anggota,
pendapatan organisasi, dan demikian juga pelaku pasar yang lain.

3. Merencanakan Intervensi.

Intervensi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perantara
(Koperasi/BUMDes) di area intervensi agar fungsi dan regulasi yang tidak berjalan di
sistem pasar dapat berfungsi dengan baik. Jika fungsi dan regulasi di sistem pasar berjalan
dengan baik, maka para pelaku pasar dapat menjalankan kegiatan-kegiatannya untuk
meningkatkan nilai komoditas di rantai nilai. Dengan demikian, maka semua pihak akan
menikmati peningkatan nilai.
Tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan rencana kegiatan yang akan ditawarkan kepada
perusahaan inklusif dan kepada anggota. Rencana kegiatan tersebut harus memiliki sense
of business atau perhitungan bisnis yang logis dan kuat sehingga membuat para pihak yang
diajak bekerja sama tertarik untuk melakukannya.
Ada beberapa perhitungan dan analisis yang perlu dilakukan oleh tim kerja. Dari hasil
perhitungan dan analisis tersebut, dapat dijadikan bahan komunikasi lebih lanjut dengan
para pihak yang akan diajak kerja sama. Perhitungan dan analisis yang perlu dilakukan
antara lain adalah:
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•

Logika intervensi: bagaimana intervensi yang akan dilakukan dapat memberikan
keuntungan kepada perusahaan, mitra kerja, dan anggota. Misalnya jika perusahaan
yang diajak bekerja-sama mau berusaha untuk meningkatkan kapasitas petani, lalu
bagaimana kapasitas itu bisa meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani? Jika
produktivitas dan pendapatan petani meningkat, bagaimana pendapatan perusahaan
yang diajak bekerja-sama akan meningkat? Hubungan sebab akibat ini perlu dibangun
dengan sangat logis dan secara langsung.

•

Model bisnis: yaitu gambaran skematis yang menggambarkan bagaimana kerja sama
antara pelaku pasar. Skema ini menggambarkan apa yang dilakukan dan apa yang akan
didapatkan masing-masing pihak dari kerja sama tersebut. Gambaran skematis ini juga
mempermudah para pelaku pasar memahami apa yang akan dilakukan dan apa yang
didapatkan jika kerja sama dilakukan dan bagaimana hubungan tersebut jika tidak ada
kerja sama. Contoh gambar skematis model bisnis dapat dilihat di 2 gambar di bawah
ini, yaitu model bisnis yang terjadi saat ini dan model bisnis baru yang akan ditawarkan
kepada petani dan perusahaan inklusif pada komoditas jahe.
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Model bisnis yang baru (intervensi) sudah mengikutsertakan perusahaan produsen
sarana produksi pertanian dan perusahaan farmasi sebagai mitra bisnis inklusif,
serta koperasi sebagai organisasi perantara yang melakukan peran perantara saluran
sarana produksi, perantara teknologi dari perusahaan sarana produksi ke petani, dan
perantara produksi jahe dari petani ke perusahaan farmasi atau pembeli produk jahe.

Gambar 13.
Bisnis Model
Jahe Saat
Ini (kiri)
dan Setelah
Intervensi
(kanan)

•

Kalkulasi/perhitungan bisnis: adalah upaya menghitung bagaimana investasi
tambahan yang dikeluarkan akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan
seluruh pihak yang bekerja sama, misalnya:
•
jika petani menambah biaya tertentu untuk menjalankan teknologi baru yang
ditawarkan perusahaan, seberapa besar potensi keuntungan akan didapatkan?
Bagaimana biaya tambahan itu didapatkan oleh petani?
•
Jika perusahaan akan mengembangkan pelatihan atau demoplot dengan
kelompok tani, berapa peluang keuntungan yang akan didapatkan jika demoplot
tersebut sukses? Berapa banyak petani yang akan terpengaruh?
•
Jika kerja sama itu dilakukan, berapa besar potensi keuntungan yang akan
didapatkan koperasi/BUMDes dan dari mana investasi tambahan itu akan
didapatkan?

Perhitungan atau kalkulasi bisnis harus juga memperhitungan waktu dan kapan
keuntungan yang diperkirakan akan didapatkan. Semakin besar dan semakin cepat potensi
keuntungan yang akan didapatkan oleh pelaku pasar, maka akan semakin banyak yang
tertarik untuk bekerja sama. Namun, para pelaku pasar akan tetap mempertimbangkan
seberapa logis potensi tersebut dapat dicapai. Dengan demikian, tim kerja perlu
mempersiapkan asumsi-asumsi dalam melakukan perhitungan potensi bisnis tersebut,
misalnya potensi jumlah petani yang akan terlibat, potensi peningkatan produktivitas kalau
teknologi yang ditawarkan digunakan, asumsi harga berdasarkan kualitas tertentu, dan
sebagainya.
Hasil analisis dan perhitungan yang sudah dilakukan, kemudian dipindahkan ke alat-alat
komunikasi yang menarik, misalnya dalam bentuk slide atau cetakan atau audiovisual yang
menggambarkan intervensi (kegiatan) yang ditawarkan, logika membangun keuntungan,
model bisnis, kalkulasi bisnis, dan asumsi-asumsi.
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4. Membangun Kesepakatan Bisnis

Tahapan ini bertujuan untuk membangun kesepakatan bisnis dengan perusahaan inklusif.
Kesepakatan bisnis tersebut bisa berupa kontrak atau sekedar perjanjian kerja sama.
•

Mendapat dukungan anggota.
Anggota merupakan entitas bisnis independen yang menjadi mitra bisnis utama
dan terbesar koperasi, dan biasanya menjadi alasan koperasi didirikan. Oleh sebab
itu, rencana intervensi (logika intervensi, model bisnis dan kalkulasi bisnis berikut
asumsi yang digunakan) didiskusikan kepada anggota. Dukungan dari anggota sangat
diperlukan karena produk anggota merupakan produk yang akan ditawarkan ke pasar.

•

Memutuskan perusahaan target
Ada banyak daftar perusahaan yang menyatakan sudah mempraktikkan bisnis inklusif,
baik perusahaan multinasional maupun perusahaan nasional yang datanya bisa
didapatkan dari Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, dan sebagainya.
Organisasi dapat juga mengidentifikasi mitra perusahaan potensial yang sudah masuk
ke pasar di wilayah di mana organisasi bekerja dan menjajaki komunikasi dengan
tokoh kunci untuk membangun kerja sama di perusahaan tersebut.

•

Melakukan penilaian cepat terhadap perusahaan yang akan diajak bekerja sama.
Pertimbangan awal yang perlu menjadi perhatian ketika membuat daftar perusahaan
inklusif potensial adalah:
•
bisnis utama sesuai dengan intervensi, misalnya jika komoditas yang akan
ditawarkan adalah jahe, maka perusahaan inklusif yang dijajaki adalah perusahaan
pembeli jahe (pengguna produk jahe) atau penyedia sarana produksi untuk
tanaman jahe (pupuk, pestisida, zat perangsang tumbuh, dan sebagainya.
•
Produk atau setidaknya perusahaan tersebut sudah masuk atau mempunyai
jaringan rantai nilai sampai ke wilayah di mana kita bekerja.
•
Perusahaan tersebut sedang berkembang yang dapat dilihat dari gencarnya
promosi dan memiliki banyak inisiatif di lapangan.
Penilaian cepat lainnya yang perlu dilakukan adalah kapasitas dan tingkat keinginan
perusahaan tersebut untuk bekerja sama, serta risiko bekerja sama dengan perusahaan
tersebut.
Kapasitas dilihat dari aspek ketersediaan sarana fisik termasuk infrastruktur,
sumber daya keuangan, kemampuan teknis/pengetahuan yang dimiliki perusahaan,
kepemimpinan yang ada, dan jaringan yang dimiliki perusahaan.
Keinginan bekerja sama dilihat dari insentif yang mungkin ada dari kerja sama
tersebut, dan tanggapan perusahaan dari tawaran bekerja-sama tersebut. Insentif dapat
dilihat dari kepentingan dan motivasi bekerja sama, sedangkan tanggapan dapat dilihat
dari seberapa antusias pihak perusahaan mendiskusikan tawaran-tawaran termasuk
melanjutkan komunikasi setelah pertemuan awal.

36

Panduan Peningkatan Kapasitas Organisasi Perantara di Rantai Nilai Bisnis Inklusif

Secara skematis penilaian kapasitas dan keinginan tersebut dapat dilihat di Gambar 14.

Keinginan
Bekerjasama

Kapasitas
Gambar
14. Skema
Penilaian Cepat
Organisasi

Fisik/
Infrastuktur
Tanggapan

Insentif
Keuangan

Teknis/
Pengetahuan

Jaringan

Kepemimpinan

Kepentingan:
Langsung, jangka
menengah,
jangka panjang

Movitasi:
Untuk terlibat atau
tidak terlibat
bekerjasama

• Kepentingan ekonomi
(penjualan tambahan,
pasar baru, pasar
bersama, dsbnya)
• Kepentingan sosial
(nama baik,
kebanggaan, dsbnya)

• Kesempatan
meningkatkan skala
bisnis
• Ingin lebih unggul
dibandingkan pesaing
• Momentum tepat
mengembangkan
bisnis

Risiko bisa disebabkan oleh faktor internal (misalnya kapasitas staf mitra atau profil
tokoh-tokoh kunci di organisasi mitra) maupun faktor eksternal (misalnya persepsi
pelaku pasar yang lain atau pemerintah terhadap mitra).
•

Menjajaki kerja sama dengan calon mitra perusahaan inklusif:
Pada tahapan ini, tim kerja memulai komunikasi dengan perusahaan yang berpotensi
diajak bekerja sama. Walaupun mungkin banyak perusahaan inklusif yang berpotensi
diajak bekerja sama, namun pertemuan-pertemuan sebaiknya dilakukan secara
bilateral. Pertemuan yang melibatkan banyak pihak akan membuat negosiasi dan
pengambilan keputusan menjadi lebih sulit. Beberapa hal yang perlu menjadi
perhatian dalam berkomunikasi dengan calon mitra, antara lain:
•

•

•

Tentukan siapa yang akan jadi pintu masuk untuk berkomunikasi. Untuk
perusahaan besar dan memiliki banyak kantor cabang, maka perlu mencari tahu
pihak-pihak yang bisa menjadi pintu masuk untuk menawarkan gagasan kerja
sama tersebut.
Memahami mekanisme pengambilan keputusan di organisasi mitra. Ada beberapa
tipe pengambilan keputusan dalam organisasi yang antara lain:
•
Tipe piramida, di mana keputusan terpusat di satu orang
•
Tipe kewiraswastaan: keputusan sangat tersebar tergantung aspek yang
diputuskan
•
Tipe matriks: keputusan dalam organisasi melibatkan banyak pihak yang
memiliki fungsi-fungsi berbeda antara lain fungsi konsultasi, fungsi
persetujuan, dan fungsi hanya untuk menginformasikan.
Komunikasi dengan pintu masuk bukan untuk mengambil keputusan substansial
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dari kerja sama tetapi untuk menyampaikan keinginan bekerja sama dan potensi
keuntungan perusahaan jika kerja sama dilakukan. Komunikasi ini bertujuan
untuk menetapkan jadwal pembicaraan yang lebih substansial dengan tim
perusahaan yang relevan dan bisa mengambil keputusan. Topik yang perlu
disampaikan pada tahap membuka pintu ini antara lain: profil organisasi dan
bisnis yang sedang dijalankan, dan potensi bisnis yang akan dikerjasamakan
dengan perusahaan mitra.
•

Negosiasi dan persetujuan
Pada tahap ini, sudah ada titik terang bahwa calon mitra sudah tertarik akan ide
bekerja sama, misalnya dalam mengembangkan sektor jahe sebagai pembeli atau
penyedia sarana produksi.
Negosiasi bisa dibagi menjadi 2 bagian yang tidak dapat terpisahkan yaitu 1) negosiasi
untuk investasi pengembangan sektor (intervensi), dan 2) negosiasi tentang kontrak
perdagangan.
Tabel 8. Topik-Topik Negosiasi

Topik negosiasi untuk kerja-sama investasi

Topik negosiasi untuk perdagangan

• Model bisnis

• Standar mutu

• Apa mengerjakan apa dan membayar
apa untuk tahap uji-coba dan tahap
perluasan skala

• Kuota

• Waktu dan tim kerja

• Harga berdasarkan kualitas tertentu
• Waktu dan mekanisme

Negosiasi adalah tawar menawar untuk saling menguntungkan. Usahakan proses
negosiasi berjalan cepat dan efektif dan tercatat.
•

Kontrak kerja sama
Kerja sama merupakan proses dinamis dan berkembang yang memungkinkan
beberapa mitra bergabung belakangan. Mengundurkan diri adalah hal yang tidak
diharapkan oleh mitra kerja sama
Kesepakatan kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk penandatanganan
memorandum of understanding atau nota kesepahaman, dan dapat juga berbentuk
kontrak. Semua tergantung kepada kebijakan perusahaan masing-masing dalam
memilih bentuk kesepakatan yang paling sesuai. Kontrak biasanya dilakukan terkait
penentuan harga, sedangkan nota kesepahaman digunakan untuk intervensi.
Adapun isu kontrak atau nota kesepahaman kerja sama antara lain adalah:
•
Pihak yang bekerja sama (sebaiknya bilateral)
•
Apa yang akan dikerjasamakan (cantumkan seluruh kegiatan yang akan
dikerjasamakan, misalnya pelatihan petani, dan sebagainya. Jika mengikutsertakan
perdagangan, maka harga dan spesifikasi produk perlu dimasukkan)
•
Peran dan kontribusi masing-masing pihak.
•
Kontak person yang ditugaskan dari masing-masing pihak.
•
Periode kontrak.
•
Pelanggaran kontrak, sanksi, dan mekanisme penyelesaian masalah.
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5. Mengembangkan Model dan Uji Coba (Demoplot)

Pada dasarnya, kerja sama yang dilakukan adalah sebuah model bisnis baru dalam konteks
teknologi yang digunakan dan cara dagang yang dipraktikkan. Sebagai sebuah model bisnis
baru, maka sangat disarankan untuk memulainya dalam skala uji coba atau skala demoplot.
Semua pihak secara bersama-sama belajar dalam skala uji coba ini. Jika ada yang perlu
diperbaiki pada tahapan ini, maka perbaikan bisa dilakukan sebelum dipromosikan dalam
skala yang lebih luas.
Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memperkenalkan teknologi atau inovasi yang akan
dipromosikan kepada petani pada skala kecil atau skala demoplot dengan menggunakan
model kerja sama bisnis yang sudah disepakati.
Demoplot/uji coba di tingkat penggunaan teknologi sebaiknya membandingkan
teknologi yang dilakukan petani saat ini di lokasi sekitar demoplot dengan teknologi yang
dipromosikan oleh model bisnis yang baru. Perbandingan ini penting untuk meyakinkan
petani bahwa teknologi yang dipromosikan memang benar-benar dapat menghasilkan
produk sesuai dengan yang ditargetkan. Proses pertumbuhan dan perkembangan
komoditas jahe secara bersama-sama diamati secara rutin, misalnya secara mingguan
diukur tinggi tanaman, jumlah dan luasan daun, keberadaan hama dan penyakit, dsb.
Demoplot dikembangkan sebagai tempat belajar selama satu musim, atau sepanjang
periode di mana perkembangan tanaman yang diuji coba bisa dilihat. Namun dapat
dilanjutkan sendiri oleh koperasi sebagai tempat promosi dan pendidikan bagi petani
sekaligus sebagai lahan produksi.

6. Perluasan (Scalling Up)

Kegiatan scaling up atau perluasan model hingga ke petani dilakukan ketika model yang
diuji coba sudah menunjukkan perkembangan signifikan, misalnya:
•

Demoplot perkembangan tanaman model (uji coba) sudah terlihat jauh berbeda dari
segi tinggi dan diameter tanaman, jumlah daun, dibandingkan tanaman dengan cara
bertani sehari hari.

•

Tim kerja dari seluruh pihak yang terlibat sudah siap menggerakkan seluruh roda
bisnisnya.
•
Perusahaan sarana produksi sudah siap menyalurkan sarana produksi yang
dibutuhkan petani, sementara perusahaan farmasi sudah siap untuk membeli
produk petani dari segi infrastruktur dan staf.
•
Koperasi dan kelompok tani sudah siap untuk menyalurkan sarana produksi
ke petani dan sudah siap menampung jahe jika sudah panen (misalnya tempat
membersihkan, mencuci, pengemasan, dsb)

Perluasan skala merupakan upaya untuk memperbesar bisnis. Organisasi menjalankan
rencana kerja intervensi untuk mencapai target-target yang sudah diperhitungkan.

39

Innovation and Investment for Inclusive Sustainable Economic Development (ISED) Project

Organisasi perlu menyiapkan langkah-langkah operasional untuk mencapai petani
dan kelompok tani yang sudah masuk dalam rencana jangkauan bisnis. Koperasi dapat
membuat perjanjian kerja sama tambahan dengan kelompok tani anggota ataupun
kelompok tani yang bukan anggota koperasi jika diperlukan
Koperasi perlu memikirkan pengembangan wilayah baru jika jangkauan sesuai dengan
rencana dan perkiraan. Pengembangan ke wilayah baru ini bisa dengan sekedar
memindahkan model bisnis yang sudah dijalankan ke daerah lain atau bisa juga melakukan
beberapa adaptasi. Contoh adaptasi model bisnis adalah dengan menambah mitra atau
menambah teknologi baru.
Koperasi sudah memiliki kredibilitas kuat pada tahap perluasan dan pengembangan bisnis
selanjutnya. Kredibilitas itu terbangun karena peran dan kesuksesan dalam menjalankan
bisnis inklusif dengan pelaku-pelaku pasar lainnya.

7. Monitoring (Pemantauan) dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (ME) adalah kegiatan rutin yang dilakukan saat masa
implementasi kesepakatan kerja sama berlangsung. Kegiatan monitoring dan evaluasi
dilakukan secara bersama dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam kerja
sama. Rapat-rapat rutin bisa menjadi media monitoring dan evaluasi bersama. Penilaian
implementasi dan hasil monitoring dan evaluasi masuk ke dalam dokumen intervensi atau
rencana kerja dan kesepakatan kerja sama. Jika dibutuhkan perbaikan, maka peserta rapat
dapat memutuskan hal-hal yang ingin diperbaiki.
Ada beberapa tujuan dari kegiatan monitoring dan evaluasi, yaitu:
•
•
•
•
•
•

Mengetahui perkembangan dengan membandingkan rencana intervensi dan
kesepakatan kerja
Mengambil langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil atau langkah-langkah baru
sebagai akibat perkembangan ataupun akibat perubahan situasi eksternal.
Mendorong transparansi dan akuntabilitas
Sebagai serta proses belajar semua pihak yang terkait dengan intervensi
Memotivasi para pihak atas keberhasilan atau pembelajaran atas kegagalan
Meningkatkan kredibilitas para pihak yang terlibat.

Referensi lengkap bab ini:
Saragih Sabastian, 2020. Panduan Menjalankan Pendekatan Inclusive Business bagi
Perusahaan. ISED Program.
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BAB V.

FASILITASI PENGEMBANGAN
KAPASITAS KELOMPOK

Peran Sosial Organisasi Perantara Koperasi/BUMDes

Seperti yang sudah dibahas di awal, koperasi/BUMDes memiliki peran bisnis dan juga
peran sosial. Jika peran bisnis fokus kepada penciptaan keuntungan, maka peran sosial
fokus kepada penciptaan solidaritas dan kerja sama untuk kesejahteraan bersama anggota
dan masyarakat.
Cara mengembangkan kapasitas dalam pengembangan bisnis di rantai nilai bisnis inklusif
sudah dibahas di Bab IV Membangun Kemitraan Bisnis Inklusif. Bab ini membahas tentang
pengembangan kapasitas organisasi perantara dalam membangun kapasitas anggota dan
masyarakat menciptakan solidaritas dan kerja sama untuk kesejahteraan bersama.
Referensi atau rujukan dari bab ini adalah kegiatan pelatihan Pengembangan Kapasitas
Kelompok yang merupakan hasil kerja sama antara ISED dengan PT GGP dan PT Aliet
Green beserta mitra bisnis mereka yaitu Kelompok Usaha Bersama Tiwi Manunggal dan
Koperasi Tani Hijau. Referensi lengkap dapat dilihat pada daftar referensi di bagian akhir
dari bab ini.

Tiga Topik Kunci dalam Pengembangan Kapasitas Kelompok

Penilaian partisipatif yang dilakukan oleh ISED dan kedua mitra perusahaan inklusif, dan
mitra bisnis organisasi perantara perusahaan inklusif tersebut mengidentifikasi 3 topik
kapasitas yang dibutuhkan organisasi perantara seperti koperasi/BUMDes atau kelompok
usaha bersama untuk membangun solidaritas dan kerja sama anggota/masyarakat. Ketiga
topik kapasitas tersebut kemudian dijadikan materi pelatihan oleh ISED, mitra kerja
perusahaan inklusif dan mitra kerja organisasi perantara perusahaan. Ketiga kapasitas ini
adalah kapasitas yang harus dimiliki oleh pengurus dan atau pelaksana koperasi/BUMDes
atau kelompok usaha bersama yang dalam konteks pengembangan kelompok/masyarakat
disebut sebagai fasilitator.
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1. Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

Program-program pengembangan kapasitas atau pembelajaran masyarakat membutuhkan
fasilitator yang dapat memfasilitasi proses pembelajaran dan pemberdayaan anggota
kelompok dan masyarakat. Fasilitator berbeda dengan penyuluh, pengajar, ataupun pelatih.
Fasilitasi berasal dari kata “facilis24” dalam Bahasa Latin yang bermakna ‘memudahkan’.
Teknik fasilitasi berarti cara untuk membuat mudah suatu proses. Perbedaan tersebut dapat
dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 9. Perbedaan Fasilitator dengan Pengajar/Penyuluh/Pelatih25

24
25
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Pengajar/Penyuluh/Pelatih

Fasilitator

Menyampaikan materi atau pengetahuan
agar peserta paham dan terampil

Mengarahkan peserta untuk dapat
mengambil pelajaran menurut peserta sendiri

Harus ahli dalam materi tersebut

Paham dengan materi yang akan dibahas
bersama

Mengajar

Belajar bersama peserta

Cenderung lebih aktif, peserta pasif

Memfasilitasi peserta untuk aktif dan mandiri

Menggunakan proses satu arah

Merancang proses yang partisipatif dan
menyenangkan

Langsung memberikan kesimpulan untuk
diterapkan peserta

Mengelola proses belajar dan menghasilkan
kesimpulan bersama

Materi yang diberikan berdasar pada
pengetahuan yang dipahami oleh pelatih atau
guru

Materi yang dibahas berdasar dari
pengalaman peserta

Peserta diasumsikan memiliki sedikit
pengetahuan sehingga perlu dipahamkan
dengan materi

Peserta diasumsikan memiliki pengalaman
dan pengetahuan yang perlu digali dan
dibagikan antar peserta

Tim Partnerships for e-Prosperity for the Poor (Pe-PP) Bappenas – UNDP, 2007. Teknik Fasilitasi Partisipatif Pendampingan
Masyarakat http://trainingadvokasi.smeru.or.id/cso/file/3555.pdf
MICRA INDONESIA, 2020. Teknik Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat. ISED Proyek.
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Pengurus dalam posisi sebagai pengurus koperasi atau BUMDes atau kelompok usaha
adalah anggota atau kelompok masyarakat yang karena posisinya harus menjalankan
fungsi-fungsi sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator pengurus memiliki fungsi-fungsi26
sebagai berikut:
•

Sebagai narasumber, yang memberikan informasi-informasi.

•

Sebagai pelatih, yang memberikan arah dalam melakukan kegiatan bimbingan,
pemberi layanan konsultasi dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas
pengetahuan, sikap dan perilaku serta keterampilan peserta pembelajar.

•

Sebagai mediator, yang membantu atau menjembatani akses yang dapat membangun
potensi masyarakat ataupun dalam mencari solusi atas ketegangan antara kelompok
yang berlawanan. Fungsi mediator meliputi antara lain:
•
Mediasi potensi: membantu masyarakat memediasi/mengakses potensi–potensi
yang dapat mendukung pengembangan dirinya misalnya : sektor swasta,
perguruan tinggi, LSM, peluang pasar, dan sebagainya.
•
Mediasi berbagai kepentingan dan diharapkan dapat berperan sebagai penengah
atau orang yang dapat menengahi apabila di antara kelompok atau individu
di masyarakat terjadi perbedaan kepentingan. Fasilitator harus mampu
mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada dan dapat disediakan, guna
mendukung terciptanya perdamaian.

•

Sebagai penantang (challenger), yang mendorong masyarakat untuk menemukan dan
mengenali potensi dan kapasitasnya sendiri. Dengan mengenal potensi tersebut, maka
masyarakat dapat melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan secara mandiri.
Dalam posisi ini, maka fasilitator harus tahu kapan dirinya berfungsi sebagai animator.
Hal ini juga berarti masyarakat dapat mandiri dalam memutuskan segala sesuatu tanpa
bayang-bayang intervensi fasilitatornya.

•

Sebagai penggerak, yang memberikan motivasi kerja dan membangun aksi nyata
individu atau masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam mencapai tujuan
yang telah disepakati bersama.

Fasilitator tidak perlu tahu semua pengetahuan tetapi mampu melakukan peran yang
berbeda sesuai dengan kebutuhan. Matriks Jendela Johari Menit menggambarkan 4
peran fasilitator dalam konteks penguasaan pengetahuan antara fasilitator dan anggota
masyarakat yang difasilitasi, yaitu:
•

Jika masyarakat dan fasilitator sama-sama mengetahui topik yang didiskusikan, maka
posisi fasilitator adalah sebagai moderator.

•

Jika masyarakat tidak mengetahui topik yang didiskusikan sedangkan fasilitator
mengetahui, maka posisi fasilitator adalah sebagai narasumber.

26

Lihat Yatiman Durotul, 2015. Strategi Fasilitasi Perubahan Sosial. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.
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•

Jika masyarakat mengetahui topik yang didiskusikan dan sebaliknya fasilitator tidak
mengetahui, maka posisi fasilitator adalah sebagai motivator.

•

Jika fasilitator dan masyarakat tidak mengetahui topik yang didiskusikan, maka posisi
fasilitator adalah mediator.

2. Teknik Fasilitasi Pembelajaran Masyarakat

Pelatihan Teknik Fasilitasi Pembelajaran Masyarakat bertujuan untuk memberikan
penjelasan tentang ciri-ciri orang dewasa, pendidikan orang dewasa, dan bagaimana
menciptakan suasana belajar bagi orang dewasa.
Pemahaman akan pendidikan orang dewasa menjadi sangat penting karena petani dan
masyarakat yang menjadi anggota koperasi/BUMDes adalah orang dewasa yang proses
pendidikannya harus disesuaikan dengan keadaan dan situasi hidup mereka.
Orang dewasa dapat dicirikan dengan keadaan sebagai berikut:
•

Dari segi fisik, sudah cukup berumur sehingga beberapa fungsi dari organ-organ
tubuh kemungkinan sudah mengalami penurunan, misalnya kemampuan melihat dan
mendengar mengalami penurunan.

•

Dari segi status, menyandang beberapa status seperti misalnya staf/karyawan/pegawai,
pensiunan/purnawirawan, petani, pedagang atau sejenisnya.

•

Dari segi pandangan, orang dewasa sudah mempunyai sikap, pengetahuan, pandangan
pengalaman, yang melekat dalam dirinya dan cenderung tidak berubah.

•

Dari segi kebutuhan, orang dewasa memiliki kemampuan untuk memenuhi
kebutuhannya.

•

Hasil belajar orang dewasa akan tampak pada perubahan perilaku. Perilaku sekarang
menjadi perilaku baru, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan

Secara psikologis, konteks belajar orang dewasa adalah sebagai berikut:
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•

Belajar adalah sesuatu yang diinginkan. Oleh sebab itu, pendekatan belajar bagi orang
dewasa harus lebih memotivasi.

•

Orang dewasa termotivasi kalau materi yang dipelajari sesuai dengan kebutuhannya.

•

Orang dewasa memiliki pandangan yang sudah terbentuk lama dan susah diubah. Oleh
karena itu, pendekatan pembelajaran bagi orang dewasa harus bertahap dan jelas.

•

Orang dewasa belajar dari proses mengalami sesuatu. Oleh karena itu, orang dewasa
tidak suka digurui dan diceramahi.
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•

Proses belajar orang dewasa adalah perseorangan dan setiap orang memiliki kecepatan
sendiri dalam menangkap dan mengimplementasi.

•

Sumber belajar yang paling banyak adalah dirujuk orang dewasa adalah masa lalu. Oleh
karena itu, harus ditata dengan lebih baik.

•

Belajar adalah proses emosional dan intelektual. Oleh karena itu, perlu
memaksimalkan interaksi dan diskusi.

•

Belajar adalah suatu proses perubahan yang lambat. Kemampuan orang dewasa untuk
mengerti, menilai, dan mendukung dapat berkurang sehingga memerlukan waktu
belajar secara perlahan dan jangan dipaksakan

•

Belajar adalah hasil kerja antar perseorangan, berdua atau lebih. Oleh karena itu, harus
saling menghargai.

Sementara itu, suasana belajar yang diinginkan orang dewasa adalah suasana aktif untuk
bisa berpartisipasi dan terlibat, saling menghormati, saling percaya, proses penemuan diri,
suasana keterbukaan yang tidak mengancam, mengakui kesalahan, mempertanyakan atau
meragukan sesuatu, dan membutuhkan evaluasi bersama serta evaluasi pribadi.

3. Belajar Fasilitasi dengan Teknik Mengajar Kecil (Micro Teaching).

Fasilitator membutuhkan kemampuan fasilitasi yang dapat dipelajari dan dikembangkan.
Salah satu metode belajar yang efektif untuk mendapatkan dan meningkatkan kapasitas
memfasilitasi adalah teknik pengajaran mikro atau disebut juga micro teaching.
Secara umum, pengajaran mikro (micro teaching) bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan personal dan tim melalui kegiatan pengajaran teman sejawat. Para fasilitator
bersama-sama mempraktikkan teknik fasilitasi di antara mereka dan secara bersama-sama
melakukan penilaian atas praktik yang dilakukan masing-masing. Melalui pengajaran
mikro, peserta dapat berlatih berbagai keterampilan memfasilitasi dalam keadaan
terkontrol. Pendekatan pengajaran mikro ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan
memfasilitasi dan tidak terlalu melibatkan hal-hal yang berhubungan dengan substansi
pengembangan pengetahuan.
Dalam situasi sebenarnya, kegiatan memfasilitasi melibatkan banyak keterampilan seperti
cara menyampaikan materi, penggunaan metode belajar, pemanfaatan media, bimbingan
belajar, pemberian motivasi, pengelolaan kelas, pemberian nilai dan lain-lain. Kegiatan
memfasilitasi merupakan serangkaian kegiatan dan pengorganisasian pengalaman dan
sumber daya yang cukup rumit dan membutuhkan keterampilan memfasilitasi. Oleh
karena itu, penguasaan keterampilan dasar memfasilitasi perlu disiapkan melalui berbagai
pengalaman dan penggunaan model pembelajaran termasuk mengintegrasikannya dalam
pembelajaran masyarakat.
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Walaupun suasana belajar dalam pengajaran mikro (micro teaching) adalah semu
namun juga harus menggambarkan situasi nyata seperti ketika fasilitator memfasilitasi
proses belajar anggota atau kelompok masyarakat. Perbedaannya terdapat pada jumlah
peserta yang kecil dan seluruh peserta dari pengajaran kecil merupakan fasilitator.
Fokus pembelajaran adalah teknik memfasilitasi, sikap-sikap dalam memfasilitasi, dan
penggunaan alat-alat fasilitasi. Peserta secara bergantian berperan sebagai fasilitator dan
kemudian setelah selesai melakukan fasilitasi, peserta akan mendapatkan masukan dari
peserta lainnya, demikian dan seterusnya sehingga seluruh peserta bisa saling memberi
umpan balik untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan.
Teknik pembelajaran mikro dianggap sangat efektif dalam membangun kapasitas fasilitasi
para fasilitator dan pada umumnya lewat proses ini peserta mampu untuk:
•
•
•
•
•

menganalisis tingkah laku memfasilitasi peserta lain dan dirinya sendiri.
menggunakan keterampilan khusus sesuai dengan apa yang ingin dipelajari.
mempraktikkan berbagai teknik memfasilitasi terkait materi pelatihan bagi
masyarakat secara benar dan tepat.
mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif, produktif dan efisien dalam
membangun karakter peserta didik.
membangun sikap-sikap profesional fasilitator.

Referensi:
MICRA INDONESIA, 2020. Teknik Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat. ISED Proyek.
Disampaikan sebagai bahan pelatihan:
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1.

Training of Trainers Sustainable Business Plasma Farmers PT Aliet Green – Yogyakarta

2.

Pengurus Koperasi Tani Hijau Makmur mitra kerja PT Great Giant Pineapple –
Lampung
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BAB VI.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Koperasi dan BUMDes merupakan organisasi perantara di rantai nilai bisnis inklusif
yang berpotensi besar mendorong percepatan pengurangan kemiskinan dan pemulihan
ekonomi pascapandemi. Basis keanggotaan dan pelayanan yang luas merupakan saluran
paling efektif bagi perusahaan besar yang menjalani bisnis inklusif untuk dapat semakin
memperbesar skala bisnisnya agar mampu menjangkau masyarakat yang berada di dasar
piramida ekonomi. Hanya koperasi dan BUMDes yang dapat melakukan peran strategis
ini jika memiliki kapasitas memadai dalam melayani kebutuhan anggota dan dalam
membangun bisnis dengan perusahaan besar yang menjalani bisnis inklusif.
Inisiatif pengembangan kapasitas Koperasi dan BUMDes dapat diambil secara internal
oleh organisasi, namun dapat juga datang dari kalangan eksternal seperti pemerintah,
perusahaan inklusif, perguruan tinggi, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Pengembangan kapasitas yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan organisasi
adalah cara terbaik bagi organisasi bisnis yang basis keanggotaannya banyak dan luas
seperti koperasi, BUMDes dan kelompok usaha bersama.
Buku panduan ini merupakan referensi bagi organisasi perantara berbasis kepemilikan
individu yang besar, yang mencakup pengembangan kapasitas dalam aspek bisnis dan
dalam aspek sosial yaitu pengembangan kekuatan solidaritas dan kerja sama anggota untuk
kesejahteraan bersama. Referensi lebih detail dari masing-masing bab dapat dipelajari lebih
mendalam dari daftar referensi yang disebutkan di masing-masing bab. Referensi tersebut
merupakan dokumen yang dikembangkan dari pengalaman proyek ISED bersama mitramitra perusahaan inklusifnya dalam mengembangkan kapasitas organisasi perantara di
rantai nilai mereka.
Tentu saja buku panduan ini perlu diadaptasi ke dalam kondisi khusus masing-masing
organisasi. Buku panduan ini juga memberikan informasi para ahli dan organisasi yang bisa
dihubungi untuk mengadaptasi panduan ke dalam situasi dan kondisi khusus organisasi
masing-masing.
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