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Abstract 

The focus of this paper is the development of small and medium enterprises (MSMEs) through corporate social 

responsibility (CSR) program of economic transition era. Through the development of MSMEs is expected to 

improve the economy and improve community empowerment. Economic development is done by partnership of 

MSME group with BUMN through corporate social responsibility (CSR) program. The analytical framework is 

viewed from the aspect of resource concept; clustering; network; and institutional. The weaknesses of MSME 

institutions and lack of coordination between policy making, implementation and market conditions have made the 
development of MSMEs ineffective. The development of MSMEs through CSR program is important to pay 

attention to the external business environment of the business, market environment, and social culture of UMKM 

actors. 

 

Keywords: UMKM development, Corporate Social Responsibility program, empowerment 

 

Abstrak 

Fokus paper ini adalah pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui program corporate social 

responsibility (CSR) era transisi ekonomi. Melalui pengembangan UMKM diharapkan mampu meningkatkan 

ekonomi dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pegembangan ekonomi dilakukan dengan kemitraan 

kelompok UMKM dengan BUMN melalui program corporate social responsibility (CSR). Kerangka analisis dilihat 
dari aspek konsep sumber daya; clustering; jaringan; dan kelembagaan. Kelemahan kelembagaan UMKM dan 

kurangnya koordinasi antara pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan kondisi pasar telah membuat pengembangan 

UMKM tidak efektif. Pengembangan UMKM melalui program CSR penting untuk memperhatikan masalah 

lingkungan eksternal bisnis, lingkungan pasar, dan sosial budaya pelaku UMKM. 

 

Kata Kunci:  pengembangan UMKM, program Corporate Social Responsibility, pemberdayaan 

 

Pendahuluan 

 

Peningkatan ekonomi masyarakat 

dapat dilakukan dengan kemitraan 

kelompok privat melalui program corporate 

social responsibility (CSR). CSR menurut 

Bank Dunia adalah komitmen perusahaan 

untuk berperilaku etis dan memberikan 

kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan 

melalui kerjasama dengan segenap 

pemangku kepentingan yang terkait untuk 

memperbaiki hidup mereka dengan cara-

cara yang baik bagi kepentingan bisnis, 

agenda pembangunan berkelanjutan, dan 

masyarakat pada umumnya (Kiroyan, 

2009). Program CSR  merupakan salah satu 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

perusahaan. Terbitnya Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, pasal 74 memuat kewajiban bagi 

perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya di bidang dan/atau berkaitan 

dengan sumber daya alam, untuk 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan (TJSL).Dengan adanya 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, industri atau 

korporasi-korporasi wajib untuk 
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melaksanakannya, tetapi kewajiban ini 

bukan merupakan suatu beban yang 

memberatkan.  

CSR yang jalankan kelompok 

BUMN perlu dukungan dari pemerintah, 

masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. 

Perusahaan sebagai salah satu stakeholder 

pembangunan negara, melakukan kegiatan 

terencana untuk sampai kepada tujuan 

khusus maupun tujuan umum yang telah 

mereka tentukan. Kerjasama diantara para 

stakeholder ini biasa disebut dengan 

kerjasama multi pihak atau kerjasama 

multistakeholder. Kerjasama ini juga mulai 

dipergunakan untuk menjalankan program 

CSR yang dilakukan oleh perusahaan baik 

swasta maupun pemerintah. CSR bukan lagi 

sekedar kewajiban perusahaan, tetapi 

menjadi sebuah strategi yang 

dikembangkan oleh perusahaan. Hal ini 

dikarenakan begitu banyak upaya, waktu, 

dan dana yang dikeluarkan untuk kegiatan 

seperti community development.  

Salah satu BUMN yang berupaya 

meningkatkan ekonomi masyarakat adalah 

PT. Telkom Divre V. Pasca bencana lumpur 

lapindo / lumpur Sidoarjo tahun 2006 

banyak usaha di Sidoarjo gulung tikar 

karena terkena dampak dari bencana 

Lapindo tidak terkecuali usaha kerajinan 

Tanggulangin Sidoarjo. Fenomena ini 

menggugah PT. Telkom Divre V untuk 

bermitra dengan UKM kerajinan 

Tanggulangin melalui program CSR yang 

membantu meningkatkan usaha kecil 

menengah (UKM) di Tanggulangin 

Sidoarjo Jawa Timur. UKM di 

Tanggulangin Sidoarjo terdiri atas berbagai 

macam UKM, mulai dari UKM yang 

memproduksi tas, sepatu, ikat pinggang, 

dsb. Tanggulangin adalah kawasan sentra 

pengrajin yang cukup besar dan terkenal di 

Indonesia sehingga bisa dijadikan economic 

driver engine bagi Kabupaten Sidoarjo 

yang bisa mengatur dan dikembangkan 

dengan skala yang berlipat kinerja 

bisnisnya. 

Fokus dalam paper ini adalah 

pengembangan usaha mikro kecil dan 

menengah melalui program corporate 

social responsibility era transisi ekonomi. 

Pengembangan UMKM melibatkan 

multistakeholder pada pelaksanaan program 

corporate social responsibility yang 

bertujuan untuk peningkatan ekonomi dan 

pemberdayaan masyarakat. penelitian 

digunakan pendekatan studi kasus pada  

UKM di Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. 

Berdasarkan fokus tersebut diajukan dua 

pertanyaan (1) Bagaimana pengembangan 

usaha mikro kecil dan menengah melalui 

program corporate social responsibility era 

transisi ekonomi di Tanggulangin 

Kabupaten Sidoarjo?; (2) Sejauhmana peran 

stakeholder pada pelaksanaan program 

corporate social responsibility untuk 

peningkatan ekonomi dan pemberdayaan 

masyarakat UMKM di Tanggulangin 

Kabupaten Sidoarjo? 

 

 

Pengembangan Sumber Daya UMKM  

Pendekatan Clustering 

 

Merujuk pada Porter (1998a) 

berpendapat bahwa kebijakan klaster 

industri dapat menjadi strategi pertumbuhan 

bagi perusahaan. Perusahaan yang ada 

dalam klaster terkonsentrasi dan saling 

berhubungan dengan lembaga lain di bidang 

tertentu. Argumen ini sangat didukung oleh 

Dijk dan Sverrisson (2003) karena UKM 

dapat menerima keuntungan ekonomi 

eksternal (skala ekonomi dan ruang lingkup) 

jika clustering dan jaringan menawarkan 

jalur pertumbuhan potensial untuk UKM . 

Banyak negara Eropa Tengah dan Timur 

telah menggunakan pendekatan clustering 

untuk membantu pengembangan UKM 

seperti Polandia, Hungaria, Slovenia, 

Republik Ceko, Slowakia, Ukraina, 



Jejaring Administrasi Publik, Vol. 8, No. 1. Januari-Juni 2016  
 

889 
 

Lithuania, Estonia dan Latvia, (Ionescu, 

2003). Contoh teori klaster dalam praktek di 

Asia Timur dan Amerika Latin termasuk 

kelompok instrumen bedah di Sialkot, 

Pakistan; cluster elektronik di Penang, 

Malaysia; rajutan di Tiruppur, India; 

software di Bangalore, India; sepatu kulit di 

Sinos Valley, Brasil (Abonyi, 2003) . 

Tambunan (2005) juga menunjukkan bahwa 

pengalaman di banyak negara Eropa 

menunjukkan bahwa pendekatan clustering 

dapat menjadi sarana yang ampuh untuk 

mengatasi keterbatasan sumber daya bagi 

UKM di negara transisi yang punya 

keterbatasan sumber daya. Berdasarkan 

pendapat tersebut upaya pengembangan 

UMKM pada satu pemerintahan lokal perlu 

clustering/dikelompokkan dalam satu 

wilayah pengembangan bisnis. Hal ini 

dilatarbelakangi UMKM akan mendapatkan 

keuntungan eksternal dari keterbatasan-

keterbatasan yang ada pada masing-masing 

pelaku UMKM. 

 

Pendekatan Jaringan 

 

Perusahaan tidak harus dilihat secara 

terpisah, tetapi sebagai yang terhubung 

dalam sistem bisnis (Ritter, Wilkinson, dan 

Johnston, 2003, p.175). Lechner dan 

Dowling (2000) mendefinisikan jaringan 

sebagai hubungan individu dengan individu 

lainnya, atau hubungan antara organisasi 

yang dapat memiliki berbagai fungsi. 

Berdasarkan definisi tersebut, hubungan 

jaringan dapat dianggap sebagai sumber 

daya penting untuk mendukung UKM yang 

tidak memiliki sumber daya yang cukup. 

Melalui jaringan akan membantu UKM 

untuk mengembangkan hubungan dengan 

pemasok, distributor dan pelanggan, atau 

pemanfaatan jejaring sosial, termasuk 

kenalan, teman-teman, keluarga dan kerabat. 

Pendekatan jaringan diterapkan di Moldavia, 

Ukraina dan Belarus (Smallbone dan Welter, 

2001); Thailand (Brimble, Oldfield dan 

Monsakul 2002); Zhejiang, Cina (Krug dan 

Hendrischke, 2003); Taiwan (Ngui, 2002) 

dan Korea (Gregory, 2002). Selain itu, 

Nadvi (1995) menunjukkan bahwa kedua 

asosiasi lokal dan badan dukungan 

pemerintah memfasilitasi pengembangan 

klaster dan jaringan UKM di Brasil, 

Meksiko, India, dan Korea Selatan. 

Pengembangan jaringan diperlukan UMKM 

dalam berkembang diantaranya untuk 

mengembangkan hubungan dengan 

pemasok, distributor dan pelanggan, atau 

pemanfaatan jejaring sosial. Melalui 

pengembangan jaringan akan meningkatkan 

penjualan produk UMKM sehingga mampu 

berkembang baik secara produksi, 

pemasaran dan inovasi produk.   

 

Pendekatan Kelembagaan 

 

North (1990) menekankan bahwa 

ekonomi pasar mengkonversi sumber daya, 

lahan, tenaga kerja, energi, dan modal  

dalam jasa pembuatan barang. Untuk 

membuat konversi ini sukses, secara 

kelembagan juga harus dibantu dan 

dibimbing oleh pihak lain sehingga 

terbangun transformasi  secara kelembagaa 

yang dapat diprediksi. Pemerintah atau NGO 

menjadi pihak yang dapat membantu 

mengembangkan secara kelembagaan 

UMKM. Pembangunan tersebut diantaranya 

dari aspek manajerial, teknologi, strategi, 

budaya dan faktor organisasi mempengaruhi 

proses operasi bisnis UMKM. Murrell 

(2003) juga menyatakan bahwa pada awal 

transisi ekonomi, dukungan kelembagaan 

sangat penting. Penguatan kelembagaan 

harus dibangun sehingga UMKM dapat 

bekerja. Pengembangan kelembagaan 

menjadi agenda penting untuk 

mengembangkan UMKM industri tas koper 

(INTAKO) di Tanggulangin Sidoarjo.  

Melalui pengembangan kelembagaan 

diantaranya manajerial, teknologi, strategi, 

budaya dan organisasi.  
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Lingkungan Bisnis dan Infrastruktur 

Pendukung 

Lingkungan bisnis dan aspek 

pendukung pengembangan UMKM perlu 

dilihat lebih jauh. Pelaku UMKM perlu 

mengidentifikasi faktor-faktor kunci 

infrastruktur pendukung keberhasilan seperti 

aspek keuangan, transfer teknologi, 

perpajakan, promosi pasar, peluang ekspor, 

penelitian dan pengembangan yang 

menentukan kondisi bagi UMKM untuk 

mengatasi kesulitan (Petri, 1995; Assaf, 

1998). Wattanapruttipaisan (2002) 

mengusulkan bahwa daya saing dapat 

dimanfaatkan oleh faktor lain selain lokasi 

dan sumber daya alam seperti: akses 

informasi global dan pengetahuan (standar 

pasar, peluang pemasaran dan teknologi); 

partisipasi dalam kelompok perusahaan, 

jaringan dengan pemasok, produsen atau 

distributor produk komplementer dan 

konsumen; dan terus-menerus belajar dan 

perbaikan dalam efisiensi dan fleksibilitas. 

Hubungan jaringan ini menciptakan arus 

informasi baru dan basis pengetahuan untuk 

UKM yang bisa menjadi model untuk 

efisiensi distribusi sumber daya untuk UKM 

dengan paket kebijakan banyak dari negara 

dan pasar. 

 

 Multistakeholders (pemerintah, 

Perusahaan/BUMN, masyarakat) 

Program CSR untuk Pemberdayaan 

Masyarakat 
Stakeholders secara umum artinya 

adalah pemangku kepentingan. Jika 

dikaitkan dengan program CSR (Corporate 

Social Responsibility) maka pengertian dari 

stakeholders akan memacu pada teori 

stakeholders milik Edward Freeman dalam 

buku Strategis Manajemen Pendekatan 

stakeholders, yang menyatakan bahwa 

selain pengusaha, pemilik modal, investor, 

karyawan, pelanggan, ada pihak lain yang 

terlibat, dan termasuk badan pemerintah, 

kelompok politik, asosiasi perdagangan, 

serikat pekerja, perusahaan asosiasi, calon 

karyawan, calon pelanggan, dan masyarakat 

pada umumnya. Kadang-kadang bahkan 

pesaing dihitung sebagai stakeholder. 

Donaldson dan Preston (1995: 20) 

berpendapat bahwa dasar teori normatif, 

termasuk "identifikasi atau pedoman 

filosofis moral untuk operasi dan 

manajemen perusahaan", adalah inti dari 

teori stakeholders. Mitchell, et al.(1997: 22) 

menurunkan sebuah tipologi pemangku 

kepentingan berdasarkan atribut daya 

(apabila suatu pihak telah sarana untuk 

memaksakan kehendaknya dalam suatu 

hubungan), legitimasi (sosial diterima dan 

diharapkan struktur atau perilaku), dan 

urgensi (waktu sensitivitas atau kekritisan 

stakeholder klaim). Dengan menguji 

kombinasi atribut-atribut ini secara biner, 8 

jenis stakeholder berasal bersama dengan 

implikasinya terhadap organisasi.  

Friedman dan Miles (2002: 39) 

mengeksplorasi implikasi dari hubungan 

perdebatan antara stakeholders dan 

organisasi dengan memperkenalkan 

kompatibel / kepentingan-kepentingan dan 

perlu / koneksi kontinjensi sebagai atribut 

tambahan yang dapat digunakan untuk 

memeriksa konfigurasi dari hubungan ini. 

Sedangkan dalam pengertian lainnya 

stakeholders adalah seluruh pihak yang 

memiliki kepentingan secara langsung atau 

tidak langsung terhadap kesinambungan 

perusahaan, termasuk di dalamnya 

pemegang saham, pemerintah, dan 

masyarakat. Hubungan stakeholders 

(pengusaha, pemerintah, dan masyarakat) 

dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 

Relasi Pemerintah, Pengusaha dan 

Masyarakat 

 
Ada hubungan timbal balik antara  

pemerintah, pengusaha, dan masyarakat 

sehingga akhirnya ketiganya tidak dapat 

dipisahkan. Pemerintah membutuhkan 

pengusaha dalam hal ini berarti investor 

untuk menyokong pembangunan yang 

sedang dilakukan negara, namun pemerintah 

juga harus memperhatikan kesejahteraan 

rakyat sehingga tidak dirugikan dengan 

tindakan pengusaha yang semena-mena 

dengan mengeluarkan kebijkan misalnya 

dalam hal upah yang diberikan. Pengusaha 

memerlukan pemerintah dalam urusan ijin 

mendirikan usaha dan menanamkan 

investasinya di Indonesia, di sisi lain 

pengusaha juga tidak dapat mengabaikan 

peran masyarakat sebagai sumber daya yang 

dibutuhkan untuk menjalankan usahanya. 

Terakhir, masyarakat juga membutuhkan 

pengusaha baik itu pengusaha domestik 

maupun asing sebagai tempat untuk mencari 

nafkah serta sebagai pihak yang 

memproduksi kebutuhan hidup masyarakat 

dan masyarakat pun membutuhkan 

pemerintah dalam hal kebijakan – kebijakan 

yang dapat memperjuangkan kepentingan 

masyarakat (Budimanta, 2004: 13). 

 CSR (Corporate Social 

Responsibility) adalah sebuah pendekatan 

dimana perusahaan  mengintegrasikan 

kepedulian sosial dalam operasi bisnis 

mereka dan dalam interaksi mereka dengan 

para pemangku kepentingan (stakeholders) 

berdasarkan prisip kesukarelaan dan 

kemitraan. CSR adalah operasi bisnis yang 

berkomitmen tidak hanya untuk 

meningkatkan keuntungan perusahaan 

secara finansial, tetapi untuk pembangunan 

sosial-ekonomi kawasan secara holistik, 

melembaga, dan berkelanjut. Beberapa 

sebutan lain yang memiliki kemiripan dan 

bahkan sering diidentikkan sebagai nama 

lain CSR adalah corporate giving, corporate 

philanthropy, corporate community 

relations, dan community development. 

Ditinjau dari motivasinya, keempat nama itu 

bisa dimaknai sebagai dimensi atau 

pendekatan CSR. Jika corporate giving 

bermotif amal atau charity, corporate 

philanthropy bermotif kemanusiaan dan 

corporate community relations bak sebuah 

ajang tebar pesona, community development 

lebih bernuansa pemberdayaan (Nuryana, 

2005: 216). 

Pada konteks global, istilah CSR 

mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan 

semakin populer terutama setelah kehadiran 

buku Cannibals with Forks: The Triple 

Bottom Line in 21st Century Business (1998) 

karya John Elkington. CSR 

mengembangkan tiga komponen penting 

(sustainable development) yakni economic 

growth, environmental protection, dan 

social equity yang digagas the World 

Commission on Environment and 

Development (WCED) dalam Brundtland 

Report (1987).  

Pada dasarnya, konsep CSR berasal 

dari istilah 3P yang dikemukakan oleh John 

Elkington dalam Wibisono (2007) yakni 

mengenai pengintegrasian konsep 3P (profit, 

planet, people) dalam kegiatan perusahaan 

yang berkelanjutan. Kotler & Lee (2005) 

dalam Mulyadi (2007) menyebutkan definisi 

CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial 

dan komitmen perusahaan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui penerapan praktek bisnis yang baik 

serta melalui pemberian sumbangan 
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sumberdaya yang dimiliki perusahaan. 

Definisi mengenai konsep CSR  ini juga 

dikemukakan dalam  World Business 

Council on Sustainable Development  

seperti dikutip oleh Pambudi (2006)  dalam 

Mulyadi (2007), yakni sebagai sebuah 

komitmen dari bisnis atau perusahaan untuk 

berperilaku etis dan berkontribusi terhadap 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, 

seraya meningkatkan kualitas hidup 

karyawan dan keluarganya, komunitas lokal 

dan masyarakat luas. Menurut Hopkins 

(2004), CSR berhubungan dengan upaya 

perusahaan memperlakukan  stakeholder 

dari perusahaan secara etis atau bertanggung 

jawab. Etis atau bertanggung jawab berarti 

memperlakukan stakeholder dengan hormat 

sebagai masyarakat beradab.  

International Organization for 

Standardization (ISO) sebagai induk 

organisasi standarisasi internasional berhasil 

menghasilkan panduan dan standardisasi 

untuk tanggung jawab sosial pada bulan 

September tahun 2004, yang diberi nama 

ISO 26000: Guidance Standard on Social 

Responsibility. ISO 26000 menjadi standar 

pedoman untuk penerapan CSR. ISO 26000 

mengartikan CSR sebagai tanggung jawab 

suatu organisasi yang atas dampak dari 

keputusan dan aktivitasnya terhadap 

masyarakat dan lingkungan, melalui 

perilaku yang transparan dan etis. Di dalam 

ISO 26000, CSR mencakup tujuh isu pokok, 

yaitu: (1). Pengembangan masyarakat; (2). 

Konsumen; (3). Praktek kegiatan institusi 

yang sehat; (4). Lingkungan; (5). 

Ketenagakerjaan; (6). Hak Asasi Manusia; 

dan (7). Organisasi Kepemerintahan. 

Good Corporate Citizenship  dalam 

pelaksanaannya berfokus pada kontribusi 

suatu perusahaan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang mengalami 

metamorfosis, dari yang bersifat charity 

menjadi aktivitas yang lebih menekankan 

pada penciptaan kemandirian masyarakat, 

yakni program pemberdayaan (Ambadar, 

2008). Berikut metamorfosis program CSR 

diungkapkan oleh Za‟im Zaidi (2003) dalam 

Ambadar (2008):

 

Tabel 3.1 

Metamorfosis Program Corporate Social Responsibility 
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Elkington seperti dijelaskan diatas, 

mengemas CSR ke dalam tiga fokus yaitu 

3P (profit, planet, dan people) yang disebut 

dengan Three Bottom Lines (TBL). 

Perusahaan yang baik tidak hanya memburu 

keuntungan ekonomi belaka (profit), tetapi 

memiliki kepedulian terhadap kelestarian 

lingkungan (planet) dan kesejahteraan 

masyarakat (people). Berikut penjelasan 

fokus Corporate Social Responsibility 

Elkington: 

Gambar 3.2 

Fokus Corporate Social Responsibility 

Elkington 

 
Berdasarkan gambar diatas, 

Berkaitan dengan praktek bisnis 

menguntungkan dan adil terhadap pekerja 

dan masyarakat dan daerah di mana sebuah 

perusahaan menjalankan bisnisnya. Di mana 

ada ketergantungan antara kesejahteraan 

perusahaan, tenaga kerja dan kepentingan 

stakeholder lainnya saling bergantung. 

Secara konkret, suatu usaha yang berprinsip 

TBL tidak akan menggunakan pekerja anak 

dan memantau semua perusahaan yang 

dikontrak untuk tidak mengeksploitasi buruh 

anak, akan membayar gaji yang adil kepada 

para pekerja, akan mempertahankan 

lingkungan kerja yang aman dan jam kerja 

ditoleransi, dan tidak akan mengeksploitasi 

masyarakat. Sebuah bisnis berbasis TBL 

juga biasanya berusaha untuk "memberikan 

kembali" dengan memberikan kontribusi 

kepada kekuatan dan pertumbuhan 

masyarakat dengan hal-hal seperti kesehatan 

dan pendidikan.  

 Planet (modal alam), Mengacu pada 

praktek-praktek lingkungan yang 

berkelanjutan. Sebuah upaya perusahaan 

TBL untuk menguntungkan tatanan alam 

sebanyak mungkin atau setidaknya tidak 

merusak dan mengurangi dampak 

lingkungan dan Provit (keuntungan) 

Berkaitan dengan nilai ekonomi yang dibuat 

oleh organisasi setelah dikurangi biaya 

semua masukan, termasuk modal. Oleh 

karena itu berbeda dari definisi laba 

akuntansi tradisional. Dalam konsep aslinya, 

dalam kerangka keberlanjutan, maka aspek 

"keuntungan" perlu dilihat sebagai manfaat 

ekonomi riil dinikmati oleh masyarakat tuan 

rumah. Ini adalah dampak ekonomi riil 

organisasi tersebut terhadap lingkungan 

ekonomi.  

 

Pengembangan UMKM melalui CSR Era 

Pasar Bebas di Tanggulangin Kabupaten 

Sidoarjo 

Sektor UKM telah dipromosikan dan 

dijadikan sebagai agenda utama 

pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor 

UKM telah terbukti tangguh, ketika terjadi 

Krisis Ekonomi 1998, sektor UKM yang 

bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara 

sektor yang lebih besar justru tumbang oleh 

krisis.  Mudradjad Kuncoro dalam Harian 

Bisnis Indonesia pada tanggal 21 Oktober 

2008 mengemukakan bahwa UKM terbukti 

tahan terhadap krisis dan mampu  survive 

karena, pertama, tidak memiliki utang luar 

negeri. Kedua, tidak banyak utang ke 

perbankan karena mereka dianggap  

unbankable. Ketiga, menggunakan input 

lokal. Keempat, berorientasi ekspor. Selama 

1997-2006, jumlah perusahaan berskala 

UKM mencapai 99% dari keseluruhan unit 

usaha di Indonesia. Sumbangan UKM 

terhadap produk domestik bruto mencapai 

54%-57%. Sumbangan UKM terhadap 

penyerapan tenaga kerja sekitar 96%. 
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Sebanyak 91% UKM melakukan kegiatan 

ekspor melalui pihak ketiga 

eksportir/pedagang perantara. Hanya 8,8% 

yang berhubungan langsung dengan 

pembeli/importir di luar negeri.  

Pemberdayaan Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) menjadi sangat strategis, 

karena potensinya yang besar dalam 

menggerakkan kegiatan ekonomi 

masyarakat, dan sekaligus menjadi tumpuan 

sumber pendapatan sebagian besar 

masyarakat dalam meningkatkan 

kesejahteraannya. Eksistensi dan peran 

UKM yang pada tahun 2007 mencapai 49,84 

juta unit usaha, dan merupakan 99,99% dari 

pelaku usaha nasional, dalam tata 

perekonomian nasional sudah tidak 

diragukan lagi, dengan melihat 

kontribusinya dalam penyerapan tenaga 

kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto 

(PDB) Nasional, nilai ekspor nasional, dan 

investasi nasional. UKM di Kecamatan 

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo 

berdasarkan data adalah 124 UKM 

(http://www.sidoarjokab.go.id/other/dekrana

s/ ukm_pria2.htm). Pasca bencana lapindo 

keberadaan UKM menurun omset 

penjualannya hingga 70% karena pembeli 

produk kerajinan menurun secara drastis.  

Pengembangan UMKM di 

Tanggulangin telah terkelompok (clustering) 

pada satu kecamatan yang terdiri dari 

beberapa desa diantaranya desa kedensari, 

Kludan, Kalisampurno, Ketegan, Kalidawir, 

Kalitengah dll lebih lengkap dipaparkan 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1  

Persebaran UKM Kecamatan Tanggulangin 

Kabupaten Sidoarjo. 

No Komoditas Lokasi 

1 Tas dan 

Koper 

Desa Kedensari – 

Kecamatan 

Tanggulangin 

Desa Kludan – 

Kecamatan 

Tanggulangin 

Desa Kalisampurno – 

Kecamatan 

Tanggulangin 

Desa Ketegan – 

Kecamatan 

Tanggulangin 

2 Sepatu Desa Kedensari – 

Kecamatan 

Tanggulangin 

Desa Kludan – 

Kecamatan 

Tanggulangin 

3 Pengolahan 

Ikan 

Desa Kalidawir – 

Kecamatan 

Tanggulangin 

Desa Kalitengah – 

Kecamatan 

Tanggulangin 

Desa Penatarsewu – 

Kecamatan 

Tanggulangin 

4 Bordir Desa Randegan – 

Kecamatan 

Tanggulangin 

Desa Kedensari – 

Kecamatan 

Tanggulangin 

Desa Kludan – 

Kecamatan 

Tanggulangin 

5 Telur Asin Desa Banjarsari – 

Kecamatan 

Tanggulangin 

Sumber data: Diskoperindag & ESDM 

Kabupaten Sidoarjo dalam Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013 

data diolah 

Sejalan dengan pendapat Porter (1998a) 

bahwa kebijakan klaster industri dapat 

menjadi strategi pertumbuhan bagi 

perusahaan dan klaster karena terkonsentrasi  

secara geografis dimana pelaku usaha saling 

berhubungan. Secara geografis Kecamatan 

Tanggulangin juga dekat dengan Ngoro 

Industri Mojokerto, dan Industri-industri di 
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Sidoarjo sehingga ini akan memudahkan 

dalam penyediaan bahan baku, dan promosi 

pemasaran. 

 

Perusahaan tidak harus dilihat secara 

terpisah, tetapi sebagai yang terhubung 

dalam sistem bisnis' (Ritter, Wilkinson, dan 

Johnston, 2003, p.175) 

 

North (1990) menekankan dalam 

pengembangan UMKM pemerintah harus 

membantu dan membimbing mereka 

transformasi dalam cara diprediksi. Program 

CSR PT Telkom drive V Jawa Timur di 

Tanggulangin Sidoarjo  kurang koordinasi 

dengan pemerintah. Dinas Koperasi, UKM, 

Perindag, dan ESDM Kabupaten Sidoarjo 

tidak memiliki data UKM binaan PT 

Telkom drive V Jawa Timur di Kecamatan 

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang 

menjadi wilayah kerja dinas. Tidak ada 

koordinasi dalam upaya pengembangan 

lembaga UKM dalam peningkatan ekonomi 

di Tanggulangin antara Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo dan BUMN (PT 

Telkom drive V Jawa Timur). 

 

UKM perlu mengidentifikasi faktor-

faktor kunci keberhasilan seperti keuangan, 

transfer teknologi, perpajakan, promosi 

pasar, peluang ekspor, dan strategi 

penelitian dan pengembangan yang 

menentukan kondisi bagi mereka untuk 

mengatasi kesulitan baik dalam lingkungan 

internal dan eksternal (Petri, 1995; Assaf, 

1998). Pelaku UMKM Tangguangin 

Sidoarjo sebagian besar rendah modal 

dasarnya untuk mengembangkan lembaga. 

Modal dasar seperti norma tingkah laku 

yang mengakar dalam masyarakat dan 

diterima secara luas untuk melayani tujuan 

bersama yang mengandung nilai tertentu dan 

menghasilkan interaksi antar manusia yang 

terstruktur, peraturan dan penegakan aturan 

dalam masyarakat sendiri rendah. Aturan 

dalam masyarakat yang memfasilitasi 

koordinasi dan kerjasama dengan dukungan 

tingkah laku, hak dan kewajiban anggota, 

kode etik, dan insentif untuk menghasilkan 

tingkah laku yang diinginkan juga rendah. 

Penerapan program CSR oleh 

perusahaan sering kali tidak menjadikan 

masyarakat sebagai faktor utama yang 

menentukan keberhasilan program. Peran 

serta masyarakat pun dibatasi hanya pada 

tahap pelaksanaan saja, sehingga masyarakat 

tidak dapat berdaya dan tidak berkembang 

daya kreatifnya. Akhirnya, partisipasi 

menjadi bentuk yang pasif dan tidak 

memiliki “kesadaran kritis” (Nasdian, 2006). 

Payne (1979)  dalam  Nasdian (2006) 

menjelaskan bahwa pemberdayaan ditujukan 

untuk membantu klien memperoleh daya 

(kuasa) untuk mengambil keputusan dan 

menentukan tindakan yang akan ia lakukan 

yang terkait dengan diri mereka, termasuk 

mengurangi efek hambatan pribadi dan 

sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini 

dilakukan melalui peningkatan kemampuan 

dan rasa percaya diri untuk menggunakan 

daya yang ia miliki, antara lain melalui 

transfer daya dari lingkungannya. 

Nasdian (2006) menjelaskan bahwa 

partisipasi adalah proses aktif, inisiatif 

diambil oleh warga komunitas sendiri, 

dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, 

dengan menggunakan sarana dan proses 

(lembaga dan mekanisme) dimana mereka 

dapat menegaskan kontrol secara efektif. 

Pengertian ini melihat keterlibatan 

masyarakat mulai dari  tahap pembuatan 

keputusan, penerapan keputusan, 

penikmatan hasil, dan  evaluasi (Cohen dan 

Uphoff, 1980  dalam Nasdian, 2006). 

Melihat berbagai pendapat yang ada 

mengenai pemberdayaan dan partisipasi di 

tingkat komunitas dapat dikatakan dua 

konsep yang erat kaitannya (Nasdian, 2006). 

Pendapat ini sejalan dengan  Craig dan 

Mayo (1995)  dalam Nasdian (2006), yaitu 

“empowerment is road to participation” 
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Kesimpulan  

Pengembangan UMKM melalui 

program corporate social responsibility era 

transisi ekonomi di Tanggulangin 

Kabupaten Sidoarjo tidak berjalan optimal. 

hal ini dilihat dari clustering yang tidak 

berjalan karena kebijakan tidak bisa 

diimplementasi secara maksimal, jaringan 

pelaku UMKM di tanggulangin secara 

keseluruhan juga lemah. pola jaringan antara 

pemasok, distributor dan pelanggan hanya 

melalui jaringan yang terbatas sehingga 

pemasarannya pasca bencana lapindo tidak 

maksimal.Pemanfaatan jejaring sosial 

melalui internet juga rendah dikarenakan 

kemampuan sumber daya manusia pelaku 

UMKM yang tidak terfokus pada e-sales. 

pola pemasaran produk sebatas pada 

kenalan, teman-teman, keluarga dan kerabat 

yang terbatas. secara kelembagaan pelaku 

UKM di Tanggulangin tidak ada sinergi 

dalam menjalankan program peningkatan 

ekonomi masyarakat melalui program CSR. 

Pelaku UKM memanfaatkan bantuan 

permodalan  pola kemitraan PT Telkom 

drive V Jawa Timur untuk kepentingan 

diluar usaha. pada masa transisi ekonomi 

yang tidak menentu dipengaruhi lagi harga 

BBM yang fluktuatif semakin mempersulit 

lingkungan UMKM dalam mengembangkan 

usaha. terlebih lagi dimasa Free Trade Area 

gempuran produk dari China membuat 

perkembangan UMKM di Tanggulangin 

lebih berat. pelaku UMKM Tanggulangin 

sedikit yang mampu membuka pasar 

internasional.  

Peran stakeholder dalam program 

corporate social responsibility pada 

peningkatan ekonomi dalam rangka 

pemberdayaan UKM di Tanggulangin 

Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan 

mendukung program, namun pada 

implementasinya terbentur kerja struktural 

birokrasi dimana tidak adanya bagian 

khusus yang menangani masalah progam 

CSR.  

Pemerintah, BUMN (PT Telkom 

drive V Jawa Timur), dan Pelaku UKM 

tidak ada sinergi dalam menjalankan 

program peningkatan ekonomi masyarakat 

melalui program CSR. Pelaku UKM 

memanfaatkan bantuan permodalan  pola 

kemitraan PT Telkom drive V Jawa Timur 

untuk kepentingan diluar usaha 

 

 

Pengembangan kelembagaan 

multistakeholder program corporate social 

responsibility pada peningkatan ekonomi 

dalam rangka pemberdayaan  UKM di 

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo belum 

berjalan optimal. Pemerintah, BUMN (PT 

Telkom drive V Jawa Timur), dan Pelaku 

UKM tidak ada sinergi dalam menjalankan 

program peningkatan ekonomi masyarakat 

melalui program CSR. Pelaku UKM 

memanfaatkan bantuan permodalan  pola 

kemitraan PT Telkom drive V Jawa Timur 

untuk kepentingan diluar usaha. 

Peran stakeholder dalam program corporate 

social responsibility pada peningkatan 

ekonomi dalam rangka pemberdayaan UKM 

di Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo secara 

keseluruhan mendukung program, namun 

pada implementasinya terbentur kerja 

struktural birokrasi dimana tidak adanya 

bagian khusus yang menangani masalah 

progam CSR.   

Implikasi pengembangan kelembagaan 

UKM melalui program corporate social 

responsibility yang dijalankan oleh PT 

Telkom Drive V bagi perekonomian 

masyarakat Tanggulangin  membantu 

meningkatkan usaha, namun belum berjalan 

secara maksimal. Hal ini dikarenakan 

bantuan modal yang seharusnya untuk 

modal usaha digunakan untuk konsumsi 

yang lain. Disamping itu masyarakat pelaku 

UKM tidak dilibatkan dalam perencanaan 
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program sehingga masyarakat menjadi 

kurang kreatif dan tidak kritis. 

Strategi pengembangan UKM agar dapat 

berkelanjutan adalah melalui adanya 

subkontrak, keterlibatan dalam  value 

chains, mengembangkan  niche market, dan 

networking. 
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