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1.1.1.1.1. Latar BelakLatar BelakLatar BelakLatar BelakLatar Belakangangangangang

Jumlah kaum muda berusia 15–24 tahun di Indonesia pada tahun 2000 mencapai 38 juta orang
atau 27 persen dari jumlah penduduk. Tingkat partisipasi angkatan kerja muda sebesar 52 persen
dan tingkat pengangguran kaum muda mencakup 67,6 persen atau sebanyak 3,9 juta orang dari
total pengangguran terbuka. Dari 3,9 juta penganggur muda itu, 34 persen di antaranya merupakan
lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan 36 persen tamatan akademi/universitas (ILO
Jakarta, 2002).

Persoalan pengangguran kaum muda ini harus diatasi sebelum masalah ini menyebabkan biaya
sosial yang harus ditanggung semua pihak meningkat, baik oleh individu, pengusaha, serikat pekerja,
pemerintah, maupun masyarakat luas. Penanganan masalah ini harus dilakukan secara terpadu dan
komprehensif untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap kemampuan generasi berikutnya di
kemudian hari, termasuk pola sikap dan perilakunya.  Kerugian sosial itu meliputi (a) rendahnya
daya beli kaum muda terhadap barang dan jasa, sehingga dunia usaha  harus mengurangi produksinya,
(b) hilangnya posisi tawar pemuda untuk mendapatkan hak normatif, serta kondisi dan lingkungan
kerja yang baik bagi kaum muda, dan (c) pengangguran kaum muda berarti mengurangi hasil pungutan
pajak dan bahkan lebih jauh lagi dapat mengakibatkan instabilitas politik, penggunaan narkoba dan
kriminalitas.

Di samping tingginya tingkat pengangguran tadi, kualitas tenaga kerja Indonesia juga relatif
rendah. Rendahnya mutu tenaga kerja ini bisa  dilihat dari tingkat pendidikan  angkatan kerja  pada
tahun 2000 yakni 59,84 persen berpendidikan SD, SLTP 15,99 persen, SLTA 19,1 persen, dan mereka
yang berpendidikan di atas SLTA (tamatan program diploma dan sarjana S1) hanya 4,6 persen.
Sebagai perbandingan, di negara tetangga seperti Thailand, Malaysia dan Filipina, angkatan kerja
yang berpendidikan perguruan tinggi sudah di atas 10 persen. Dari segi mutu, sumber daya manusia
Indonesia yang cukup rendah juga tercermin dalam Human Development Index di mana pada
tahun 2001 Indonesia berada pada peringkat 102, sementara Malaysia pada posisi ke-56, Thailand di
urutan ke-66 dan Filipina di peringkat ke-70.

Di era globalisasi, seluruh dunia usaha berusaha meningkatkan efesiensi dan produktivitas kerja.
Dengan meningkatkan efesiensi dan produktivitas kerja, berarti masing-masing perusahaan harus
melaksanakan perekayasaan dan restrukturisasi untuk merampingkan/mempersingkat proses
produksi. Dalam proses tersebut, struktur organisasi dengan sendirinya berubah dari struktur
piramida menjadi struktur gantungan baju dengan bagian tengah struktur dipotong.  Perubahan
tersebut tidak mengganggu proses kerja karena adanya dukungan teknologi dan komunikasi.  Hirarki
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tidak lagi horizontal tetapi menjadi vertikal.  Perekayasaan suatu unit usaha baru dikatakan berhasil
bila dapat memangkas paling tidak 40 persen pekerja di perusahaan itu.  Pemangkasan ini dengan
sendirinya akan mengurangi secara drastis kesempatan kerja terutama untuk lulusan perguruan
tinggi (Harry Ganda Asi, 2002).

Penempatan tenaga kerja di luar negeri merupakan kebutuhan yang sifatnya timbal balik antara
negara pemasok dan negara pengguna.  Hal ini merupakan fenomena ekonomi sekaligus fenomena
sosial yang menunjukkan bahwa  sumber daya manusia itu pada hakekatnya terbatas dan  ada saling
ketergantungan antarnegara.  Di era pasar bebas dan globalisasi, intensitas pergerakan penduduk
(mobilitas penduduk) termasuk di dalamnya pergerakan tenaga kerja (mobilitas pekerja) akan semakin
tinggi.    Batas antar negara menjadi kabur (borderless).  Namun demikian, tidak berarti seseorang atau
sekelompok orang yang ingin bekerja di negara asing segalanya menjadi lebih mudah atau bebas
keluar masuk begitu saja. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, yakni semakin tajam dan ketatnya
persaingan untuk memperebutkan kesempatan kerja yang tersedia. Terlepas dari persaingan yang
makin ketat di antara sesama pencari kerja, kompetisi itu juga menyebabkan persyaratan kerja juga
menjadi makin ketat (Yudo Swasono, dkk., 1998).

Persoalan ketenagakerjaan pemuda di Indonesia sebenarnya bukan hanya hanya sekadar masalah
sempitnya lapangan kerja yang tersedia, terutama ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi dan
keuangan sejak tahun 1997. Selain itu, kaum muda juga cenderung kurang berminat bekerja di
daerah pertanian atau di industri kecil atau rumah tangga.  Hal yang sama juga terjadi di bidang
maritim, misalnya, dilihat dari jumlah mereka yang bekerja menjadi awak kapal penangkap ikan.
Data tahun 1996, misalnya, menunjukkan bahwa dari 3.830 kapal berbendera Indonesia dengan
jumlah anak buah kapal (ABK) sebanyak 69.561 orang, jumlah ABK yang berasal dari Indonesia
mencapai 64.436 orang dan selebihnya yang 5.125 orang adalah orang asing. Artinya, armada
perikanan ternyata belum sepenuhnya dapat diisi oleh kaum muda (Djodjo Sumardjo, 2003).  Padahal,
Indonesia termasuk negara maritim yang banyak membutuhkan tenaga-tenaga muda.

Peluang kerja hendaknya tidak hanya dilihat dari sisi permintaan tenaga kerja dalam negeri.
Namun, juga dapat dilihat dari tingginya permintaan berbagai negara terhadap tenaga kerja yang
berasal dari Indonesia seperti Timur Tengah, Asia Timur, ASEAN, Eropa Barat dan Amerika Serikat.
Khusus di bidang tenaga keperawatan, Amerika Serikat, misalnya, membutuhkan tenaga sebanyak
25.000 orang. Selain itu, kaum muda di Jepang dan Korea Selatan juga cenderung kurang menyukai
pekerjaan sebagai awak kapal ikan. Kecenderungan ini tentu merupakan suatu peluang bagi tenaga
kerja muda Indonesia, terlebih tenaga kerja asal Indonesia dikenal loyal dan penurut serta tidak
suka minuman keras.

Karena itu, dalam upaya memberdayakan tenaga kerja muda yang bersifat menyeluruh perlu
dilakukan suatu terobosan untuk meningkatkan keterampilan para pemuda tersebut.  Tenaga kerja
Indonesia memang memiliki sejumlah kelebihan, tapi mereka pada umumnya lemah dalam
penguasaan bahasa asing dan dikenal gampang rindu rumah (home sick).   Untuk itu, suatu kajian
yang mendalam dibutuhkan untuk mendokumentasikan program atau kegiatan penciptaan lapangan
kerja bagi kaum muda yang sukses.  Program-program tersebut diharapkan dapat digunakan menjadi
model untuk memperluas pengetahuan kita dan atau menjadi model kewirausahaan bagi kaum
muda.
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2.   T2.   T2.   T2.   T2.   Tujuan dan Outputujuan dan Outputujuan dan Outputujuan dan Outputujuan dan Output

Bertolak dari uraian di atas, tujuan dan output utama kegiatan ini meliputi:

Tujuan

Mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam kinerja 25 program/kegiatan yang masuk
kategori good practices (terbaik) di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, Jawa Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ke-175 program/kegiatan tersebut
selanjutnya dipersempit menjadi 10 program/kegiatan (70 program/kegiatan). Hasil penyaringan
tahap pertama ini selanjutnya diseleksi lagi menjadi dua program/kegiatan unggulan per provinsi.

Output

Tersedia 14 program/kegiatan yang dapat dijadikan proyek percontohan dan/atau dimodifikasi
lebih dulu untuk diterapkan di berbagai daerah di seluruh nusantara dalam upaya menyediakan
lapangan kerja bagi kaum muda.
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1.1.1.1.1. PPPPPenyaringan dan Penyaringan dan Penyaringan dan Penyaringan dan Penyaringan dan Pemeringkemeringkemeringkemeringkemeringkatan Program/katan Program/katan Program/katan Program/katan Program/kegiatan Tegiatan Tegiatan Tegiatan Tegiatan Terbaikerbaikerbaikerbaikerbaik

Rincian teknis pelaksanaan pengkompilasian program/kegiatan yang masuk kategori  terbaik
itu terbagi dalam beberapa tahapan:

• Mengidentifikasi 25 program/kegiatan unggulan dari setiap provinsi seperti disajikan dalam
laporan akhir aktivitas pendokumentasian tersebut.

• Penyaringan tahap pertama terhadap 25 program/kegiatan unggulan. Pihak penyelenggara
diminta memilih 10 program/kegiatan unggulan dan mengurutkannya dari yang terbaik (1-
10). Bila data tentang 10 program/kegiatan tersebut yang diperlukan masih dianggap kurang
memadai, pengkompilasi meminta data/informasi tambahan tentang aspek-aspek berikut :

Tabel 1.  Kriteria Program/Kegiatan Terbaik

Kategori Kriteria

II.II.II.II.II. METODOLOGIMETODOLOGIMETODOLOGIMETODOLOGIMETODOLOGI

• Peserta pelatihan langsung ditempatkan setelah
mengikuti program pelatihan.

• Masa tunggu lulusan sekitar 6 bulan hingga 2 tahun.
• Sarana pelatihan lengkap.
• Tenaga pelatih ahli dan terampil.
• Program pelatihan berkesinambungan.
• Pelaksana memiliki program pengawasan dan evaluasi

kinerja para lulusan pasca pelatihan.
• Lembaga penyelenggara telah dikenal luas.

• Peserta pelatihan langsung ditempatkan setelah
mengikuti program pelatihan.

• Masa tunggu lulusan sekitar 6 bulan hingga 2 tahun.
• Sarana pelatihan lengkap.
• Tenaga pelatih ahli dan terampil.
• Program pelatihan berkesinambungan.
• Pelaksana memiliki program pengawasan dan evaluasi

kinerja para lulusan pasca pelatihan.
• Lembaga penyelenggara telah dikenal luas.
• Program pelatihan terutama ditujukan bagi perempuan.

1. Kemampuan kerja

2. Kesetaraan jender
dalam mendapatkan
pekerjaan
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2.     P2.     P2.     P2.     P2.     Pengkengkengkengkengkompilasian dan Analisis SWOompilasian dan Analisis SWOompilasian dan Analisis SWOompilasian dan Analisis SWOompilasian dan Analisis SWOTTTTT

Untuk menentukan program/kegiatan terbaik (kategori good practices), kinerja program/
kegiatan terbaik kemudian dianalisis dengan menggunakan metode SWOT. Dalam pengambilan
keputusan tersebut digunakan matrik SWOT (TOWS Matrix), yang didasarkan pada kondisi dan
situasi empat faktor, yakni :

Strengths (kekuatan), suatu kelebihan dari dalam dan memberikan nilai komparatif suatu
program/kegiatan dibanding dengan program/kegiatan lainnya.

Weaknesses (kelemahan), sesuatu yang berasal dari dalam yang dapat menghambat
perkembangan dan kemajuan suatu program/kegiatan, misalnya keterbatasan dana, keahlian,
manajemen, fasilitas, dan lain-lain.

Opportunities (peluang), analisis atas pasar tenaga kerja, kondisi persaingan dan permintaan,
ketersediaan tenaga kerja, kebijakan, perubahan teknologi, dan meningkatnya permintaan
tenaga kerja yang profesional dan terampil baik di dalam maupun luar negeri.

Threats (ancaman), berupa lambatnya permintaan terhadap tenaga kerja akibat krisis moneter,
naiknya posisi tawar pengguna jasa tenaga kerja akibat pemberlakuan kesepakatan global
(Kawasan perdagangan Bebas Amerika Utara/NAFTA, Kawasan Perdagangan Bebas
ASEAN/AFTA), peraturan atau kebijakan yang dapat mengancam kelangsungan suatu
program penciptaan lapangan kerja.

Alternatif strategi pemberdayaan pasar kerja bagi tenaga kerja usia muda kemudian dianalisis
dengan menggunakan Matrix TOWS, yakni dengan mengkombinasikan peluang dan ancaman (faktor
eksternal) dengan kelemahan dan kekuatan (faktor internal) yang terdapat dalam operasionalisasi

• Peserta program,  minimal 50 persen dari total
peserta binaan,  telah bekerja mandiri.

• Peserta diberi bimbingan manajemen,
pemasaran, promosi dan bantuan modal.

• Tenaga pelatih ahli dan terampil.
• Program pelatihan berkesinambungan.
• Pelaksana memiliki program pengawasan dan

evaluasi kinerja para lulusan pasca pelatihan.
• Lembaga penyelenggara telah dikenal luas.
• Program pelatihan terutama ditujukan bagi

perempuan.

• Bidang pekerjaan tersebut bersifat inovatif dan
umumnya belum dikenal sebelumnya seperti
di perkotaan atau di pedesaan.

• Bidang profesi tersebut akan berkembang di
masa depan misalnya bidang teknologi
telekomunikasi.

3. Kewirausahaan

4. Penciptaan lapangan kerja
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lembaga dan program tersebut, seperti disajikan pada Tabel 1. Sedangkan alternatif strategi yang
ditawarkan terdiri dari empat set yakni :

Kolom strategi (1) : strategi SO, menggunakan kekuatan (strengths) untuk mengambil
keuntungan dari peluang (opportunities) yang ada.

Kolom strategi (2) : strategi WO, menggunakan keuntungan dari peluang (opportunities) yang
ada untuk mengatasi kelemahan (weaknesses).

Kolom strategi (3) : strategi ST, menggunakan kekuatan (strengths) untuk menghindari
ancaman (threats).

Kolom strategi (4) : strategi WT, meminimalisasi kelemahan (weaknesses) dan menghindari
ancaman (threats).

Tabel 2.  Matriks SWOT (TOWS Matrix)

Faktor Internal Kekuatan (S) Kelemahan (W)
Faktor Eksternal Kekuatan  Eksternal dan Internal Kelemahan Internal
Peluang (O) Strategi SO (1) Strategi WO (2)
Peluang Eksternal
Ancaman (T) Strategi ST (3) Strategi WT (4)
Tantangan Eksternal

Gambar 1. Diagram Alur Kompilasi Hasil Pendokumnetasian Program/Proyek
Terbaik di Tujuh Provinsi

• Pemerintah Pusat
dan Daerah

• Dunia Usaha/
BUMN

• LSM

• Universitas

• Asosiasi
Pengusaha dan
Pekerja

• Kemampuan kerja

• Peluang yang sama
untuk
mendapatkan
pekerjaan

• Kewirausahaan

• Penciptaan
pekerjaan

Penyaringan 1
(70 program/proyek)

Program berbagai
Lembaga

Penyaringan 2,
 (14 program/proyek)

SWOT Analysis
(14 program/proyek)

Program/Proyek
Terbaik
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3.3.3.3.3. Analisis Kinerja Program/Kegiatan TAnalisis Kinerja Program/Kegiatan TAnalisis Kinerja Program/Kegiatan TAnalisis Kinerja Program/Kegiatan TAnalisis Kinerja Program/Kegiatan Terbaikerbaikerbaikerbaikerbaik

PROPROPROPROPROVINSI BANTENVINSI BANTENVINSI BANTENVINSI BANTENVINSI BANTEN

1. Pendidikan dan Pelatihan Teknisi Spesialis

Penyelenggara

Program ini diselenggarakan Balai Pelatihan Industri Serang.  Tujuannya untuk menciptakan
tenaga-tenaga spesialis di bidang  mesin,  las dan mekanika industri.  Program ini merupakan  kerjasama
Pemerintah RI melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Pemerintah Austria
(EMCO Project).

Program

Program pelatihan terdiri dari tiga bidang keterampilan, yakni:

• Mekanika industri
Lulusan pelatihan ini diharapkan memiliki kemampuan dalam perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin
industri, pemasangan instalasi pabrik, perakitan, penempatan peralatan dan komponen-
komponen pabrik yang sangat dibutuhkan pada jabatan/pekerjaan di perusahaan-perusahaan.

• Las industri
Lulusan pelatihan ini diharapkan mempunyai kompetensi dalam pengelasan berbagai
struktur bangunan dan peralatan-peralatan industri.

• Elektronika Industri
Lulusan pelatihan ini diharapkan mempunyai kompetensi dalam sistem prosedur dan
pabrikasi yang berfungsi secara otomatis serta pemeliharaan dan perbaikan kelistrikan dan
peralatan elektronik. Kompetensi tersebut sangat dibutuhkan pada jabatan/pekerjaan
tertentu di banyak perusahaan.

Pelaksanaan Program

Pelatihan berlangsung selama tiga tahun dan jam belajar per tahun sebanyak 1.920 jam.  Pelatihan
menggunakan sistem ganda, yakni pada tahun pertama, siswa akan berada di kelas selama empat
bulan dan dilanjutkan magang di industri selama delapan bulan. Pada tahun kedua, tiga bulan  di
kelas dan sembilan bulan magang di industri. Pada tahun terakhir, pendidikan di kelas hanya selama
dua bulan dan selebihnya mengikuti magang di pabrik. Dengan demikian, para peserta program
betul-betul mengikuti kerja praktek di industri seperti halnya karyawan industri tersebut. Selain
itu, para peserta program juga sudah terbiasa di lingkungan industri sehingga mereka tidak perlu
lagi beradaptasi bila kelak bekerja.

Kinerja Program

Program pelatihan ini sangat berhasil dalam melahirkan teknisi spesialis siap pakai.   Hal ini
dapat dilihat dari aspek-aspek berikut.
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• Jenis kelamin, umur dan pendidikan
Seluruh peserta pendidikan dan pelatihan las industri, elektronik industri dan mekanika
industri laki-laki (Tabel 3).  Umur peserta berkisar 18-21 tahun dan pada umumnya tingkat
pendidikannya SLTA.

• Masa tunggu
Para lulusan langsung diserap perusahaan-perusahaan besar terutama yang berlokasi di
Provinsi Banten.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masa tunggu para tamatan hanya
sekitar satu bulan. Waktu tersebut dibutuhkan untuk mengurus persyaratan administratif.

• Analisis biaya
Biaya pendidikan hanya sebesar Rp 1 juta per tahun karena disubsidi pemerintah.

Tabel 3.  Penyebaran Jenis Kelamin, Umur dan Tingkat Pendidikan
 Peserta Pelatihan Teknisi Spesialis

No. Program Jenis Jumlah Umur Tingkat
Kelamin (orang) (tahun) Pendidikan

L P

2. Las industri 24 - 24 19-21 SLTA

3. Elektronik industri 21 - 21 19-21 SLTA

4. Mekanika industri 21 - 21 19-21 SLTA

Koordinasi

Koordinasi antara penyelenggara pendidikan dan pelatihan dengan stakeholder (pihak-pihak di
sekitar kegiatan yang punya kepentingan terhadap program tersebut) cukup baik.  Hal ini dapat
dilihat dari adanya jalinan kerjasama yang kuat antara penyelenggara pendidikan dengan dunia
industri, terutama sebagai tempat magang dan dalam penyusunan kurikulum dan modul di bidang
instalasi listrik. Dengan demikian, penempatan lulusan program itu lebih mudah dilakukan, di
samping program penempatan kerja yang sudah ada sebelumnya.

Keberlanjutan

Program ini tetap dilaksanakan sejak tahun 1990 sesuai dengan program kerja Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  Ini berarti, program tersebut terus dilaksanakan kendati kerjasama
sudah lama selesai.

Kesimpulan

Penyelenggaraan program ini perlu dicontoh oleh balai-balai pelatihan yang ada di Indonesia
baik balai yang dikelola pemerintah maupun swasta.  Hal terpenting yang perlu dikembangkan di
masa depan ialah sertifikasi  program-program pelatihan yang ada sehingga para lulusan lebih mudah
disalurkan dan/atau mereka lebih gampang mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan program
pengelasan industri seperti International Institute of Welding dan  European Welding Federation
(EWF).
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2.  Penerapan Pelatihan Berdasarkan Kompetensi (Competency Based Training/CBT)
di Jabotabek

Penyelenggara

Program ini diselenggarakan Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Menengah
Kejuruan (Dikmenjur) dan Pemerintah Australia (AusAid) dengan nama West Java Institutional
Development Project sejak tahun 2000 di SMAK Negeri 3 dan 4 Tangerang serta SMK Negeri 26
Jakarta.  Tujuan utama program ini ialah menyiapkan tamatan SMK menjadi tenaga yang kompeten
dalam instalasi listrik, menjahit dan pengerjaan logam dan perbaikan mesin.

Pelaksanaan Program

Kekuatan program ini terletak pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan  yang baik sebagai
berikut :

• Agar kepala sekolah dan guru yang menjadi penanggung jawab bidang keahlian ini memahami
dan menghayati cara mengelola program pendidikan yang baik, mereka ditugaskan ke
Australia untuk mengikuti on the job training selama dua bulan di bidang manajemen pengelolaan
pendidikan kelistrikan, menjahit dan pengerjaan logam, serta perbaikan mesin.

• Pihak sekolah, konsultan AusAid dan stakeholders (pihak-pihak di sekitar kegiatan yang punya
kepentingan terhadap program tersebut, di antaranya asosiasi pengusaha terkait)  bersama-
sama merumuskan materi kurikulum sesuai kebutuhan dunia industri.  Muatan kurikulum
tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk modul-modul.

• Guru (sebagai fasilitator dan penilai) diseleksi secara ketat sesuai persyaratan
• Murid peserta program (kelas dua) diseleksi sesuai persyaratan.
• Materi pelatihan kemudian diujicoba dengan menggunakan metode competency  based training

(CBT). Dengan metode ini murid peserta program mengalami kemajuan secara gradual sesuai
kemampuannya dan murid tidak dapat mengikuti modul selanjutnya bila belum menguasai
modul sebelumnya. Setelah menyelesaikan seluruh modul, peserta program instalasi listrik
dan penjahitan dimagangkan di industri selama enam bulan dan peserta program mesin dan
logam serta listrik akan dimagangkan selama setahun (Gambar  2) .

Kinerja Program

Penerapan CBT ini mampu menciptakan lulusan siap pakai. Kinerja program tersebut dapat
dilihat dari penyerapan para lulusan di berbagai industri manufaktur dan jasa.  Tamatan SMK Negeri
4 langsung diserap oleh dunia industri sebanyak 30 orang.  Demikian pula tamatan SMK Negeri 3
juga langsung bekerja di berbagai industri garmen dan  butik termasuk tamatan SMK Negeri 26.

Jenis kelamin, umur dan pendidikan

Peserta pendidikan dan pelatihan instalasi listrik, mesin dan logam semuanya laki-laki, sedangkan
peserta pelatihan menjahit adalah perempuan (Tabel 4).   Umur peserta pendidikan dan pelatihan
berkisar 19-20 tahun.
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Tabel 4.  Penyebaran Jenis Kelamin, Umur dan Tingkat Pendidikan Peserta CBT

No. Program Jenis Jumlah Umur Tingkat
Kelamin (orang) (tahun) Pendidikan

L P

1. Instalasi listrik 30 - 30 19-20 SMK

2. Mesin dan logam 24 - 24 19-21 SMK

3. Menjahit 30 30 19-21 SMK

Koordinasi

Koordinasi antara penyelenggara pendidikan dan pelatihan dengan stakeholders cukup baik.
Hal ini dapat dilihat dari adanya jalinan kerjasama yang kuat antara penyelenggara pendidikan
dengan dunia industri terutama sebagai tempat magang dan penyusunan kurikulum dan modul di
bidang instalasi listrik. Dengan demikian penempatan para tamatan mudah dilakukan, di samping
program penempatan kerja yang sudah ada sebelumnya.

Analisis biaya

Biaya praktikum per murid meningkat sekitar 50 persen (dari Rp. 6.000 menjadi Rp. 9.000)
karena murid sering mengulang kerja praktek terutama murid yang kemampuannya kurang. Namun
peningkatan biaya ini tidak signifikan bila dibandingkan dengan hasil pendidikan yakni para lulusan
langsung diterima di tempat magang dan/atau masa tunggu hanya sekitar 3-6 bulan.

Masa tunggu

Masa tunggu para lulusan berkisar 3-6 bulan. Lamanya masa tunggu ini disebabkan beberapa
faktor, antara lain, para lulusan umumnya memilih tempat bekerja di sekitar Jabotabek.

Kompensasi

Biaya pendidikan memang lebih mahal dibandingkan dengan SMK lainnya.  Tapi, para lulusan
mendapat semacam kompensasi, yakni memiliki kompetensi sesuai dengan program studi yang
diikutinya sehingga mereka relatif mudah mendapat pekerjaan.

Hambatan

Pelaksanaan program ini pada dasarnya tidak mengalami hambatan karena masih berstatus
kegiatan ujicoba. Hambatan utama yang dihadapi sekolah-sekolah kejuruan adalah kurang
memadainya biaya praktek seperti di bidang instalasi listrik.  Karena itu, hambatan ini akan mulai
dirasakan jika kegiatan kerjasama (West Java Institutional Development  Project) ini telah selesai.

Tempat bekerja dan daerah penyebaran

Tempat bekerja para tamatan program umumnya di sekitar provinsi Banten, seperti Cilegon
dan Tangerang dan di berbagai kawasan industri di Jabotabek. Para tamatan tersebut pada umumnya
bekerja di berbagai industri manufaktur dan industri jasa.
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PROPROPROPROPROVINSI DKI JAKVINSI DKI JAKVINSI DKI JAKVINSI DKI JAKVINSI DKI JAKARTARTARTARTARTAAAAA

3.  K3.  K3.  K3.  K3.  Kemitraan Remitraan Remitraan Remitraan Remitraan Roti, Mi, dan Poti, Mi, dan Poti, Mi, dan Poti, Mi, dan Poti, Mi, dan Peternakan Sapi Peternakan Sapi Peternakan Sapi Peternakan Sapi Peternakan Sapi Peraheraheraheraherah

Penyelenggara

Program kemitraan roti, mi dan peternakan sapi perah ini  diselenggarakan P.T. ISM Bogasari
Flour Mills sejak tahun 1991.  Tujuan utama program ini ialah untuk meningkatkan kualitas dan
menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan pengusaha kecil produk makanan berbasis tepung
terigu seperti roti, mi, martabak dan produk lainnya. Khusus di bidang kemitraan dengan peternak
sapi perah ialah penyediaan pakan (wheat pollard) dan pemberian dana talangan untuk membeli sapi
perah.

Program

Program utama dalam pengembangan kemitraan ini meliputi:

• Pelatihan teknis pembuatan roti dan mi, manajemen usaha, dan pemagangan ke pabrik-
pabrik.

• Pemberian kredit alat-alat roti dan mobil roti bagi pengusaha yang telah bergabung dalam
paguyuban atau koperasi roti.

• Bantuan berupa dana talangan untuk pembelian sapi perah bagi anggota koperasi peternak.
• Pembentukan jaringan pasokan bahan baku  seperti terigu bagi pengusaha kecil roti dan mi

serta penyaluran pakan ternak bagi peternak sapi perah binaan.
• Pemberian  konsultasi usaha di bidang pemasaran, teknik produksi, analisis peluang usaha

baru,  perkuatan permodalan dan  bantuan teknis serta peningkatan kualitas sumber daya
manusia.

Pelaksanaan Program

Alur pelaksanaan program ini dapat dilihat pada Gambar 3.  Detil terinci sebagai berikut:

• Program kemitraan dipromosikan melalui media televisi dan media cetak Wacana Mitra
dan melalui internet.

• Anggota masyarakat yang berminat mengikuti program pelatihan bisa mendaftarkan diri
ke baking center  (Lampiran 1). Pendaftar selanjutnya mengikuti program yang diinginkannya
selama dua sampai lima hari atau 16 jam hingga 40 jam di baking center. Lamanya pelatihan
tergantung pada program yang dipilih peserta. Program Roti 1, misalnya, berlangsung selama
lima hari. Perbandingan antara teori dengan praktek 40:60.

• Peserta yang telah lulus disarankan membentuk paguyuban dan/atau koperasi agar
pembinaan anggota lebih mudah dilakukan.

• Peserta yang telah membuka usaha dapat mengajukan permintaan bantuan peralatan dan/
atau mobil roti melalui paguyuban dan/atau koperasi. Sebagai tambahan, mereka juga
mendapatkan bantuan dalam bentuk keringanan atau pengurangan harga pembelian terigu
bila unit usaha tersebut berkembang baik.

• Peserta program dapat meminta bantuan teknis ke baking center bila yang bersangkutan
menghadapi kesulitan dalam pengolahan produk, spesifikasi alat, atau manajemen usaha.
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• P.T. ISM Bogasari Flour Mills memonitor dan mengevaluasi kinerja mitra binaan termasuk
dalam hal sanitasi dan higienitas unit pengolahan. Kegiatan ini  dilakukan oleh staf baking
center dan depo terigu setempat. Unit usaha yang melaksanakan  praktek sanitasi dan
higienitas (memenuhi syarat kesehatan) dengan baik dan konsisten, P.T. ISM Bogasari Flour
Mills akan memberikan penghargaan berupa keringanan dalam pembelian bahan baku.

• Kinerja masing-masing anggota binaan selanjutnya diberitakan melalui Wacana Mitra untuk
mendorong anggota lain mengembangkan usahanya.

Kinerja program

• Total peserta pelatihan
Peserta yang telah mengikuti pelatihan di baking center P.T. ISM Bogasari Flour Mills
mencapai 20.000 orang, sekitar setengahnya berkecimpung di bidang usaha kecil roti dan
mi. Usaha kecil ini cukup banyak menyerap tenaga kerja.  Usaha kecil donat milik Pak
Isnan (Cilendek Bogor), misalnya, mampu menyerap tenaga kerja (remaja dan pemuda)
sebanyak  40 orang, padahal baru membuka usaha selama enam bulan.  Jumlah tenaga yang
terlibat di bidang usaha kecil donat ini tentu semakin banyak bila tenaga penyalur dan
pengecer juga dihitung. Total  tenaga pengecer Paguyuban Pengrajin Mi Surabaya, misalnya,
mencapai 800 orang.

• Biaya
Biaya pelatihan  berkisar Rp 200 ribu-Rp 500 ribu bergantung pada program yang dipilih.
Biaya ini digunakan untuk konsumsi peserta selama pelatihan dan untuk pembelian bahan-
bahan praktek. Biaya ini tentu cukup murah, apalagi para peserta mendapatkan layanan
bantuan teknis pasca pelatihan tanpa dipungut bayaran. Dan, produk yang dibuat selama
pelatihan diberikan kepada peserta, dimakan sendiri, atau langsung dijual.

• Baking Center
P.T. ISM Bogasari Flour Mills telah mendirikan 20 baking center di seluruh Indonesia terutama
di kota-kota besar, yang melibatkan tenaga sarjana dan SLTA sekitar 80 orang (Lampiran
1).

• Paguyuban dan/atau Koperasi Mi dan Roti
Melalui kemitraan ini juga telah dibentuk berbagai paguyuban dan/atau koperasi pengusaha
kecil mi dan roti (Tabel 5) yang tersebar di berbagai kota besar. Dengan adanya koperasi
dan/atau paguyuban ini,  jumlah tenaga kerja yang terserap cukup besar baik sebagai pekerja
pembuat roti/mi dan penjaja, maupun sebagai karyawan pengurus koperasi.
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Tabel  5.  Penyebaran Paguyuban dan Koperasi Pengusaha Kecil Roti dan Mi

No Daerah Nama Total Anggota

1 Surabaya PAMAS 32
2 Surakarta PARIMAS 41
3 Yogyakarta PAMIYO 32
4 Bandung PARIMBA 22
5 Malang PAMAL 20
6 Banyumas PUMAS 12
7 Madiun PAPMIRMA 37
8 Cirebon Tunggal Rasa Cirebon 36
9 Magelang Tunggal Rasa Gemilang 12
10 Jakarta KOPERJA 70
11 Tangerang KOPERTA 23
12 Wonogiri Koperasi Boga Sanjaya 33
13 Yogyakarta KOPERYO 41
14 Bandung KOPERMI 31

Total 442

• Koperasi Peternak Sapi Perah
Melalui program kemitraan ini juga telah terbentuk enam koperasi peternak sapi perah di
berbagai daerah dengan total anggota 13.579 orang (Tabel 6).  Seperti paguyuban/koperasi
roti dan mi di atas, unit usaha peternakan sapi ini juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah
besar terutama tenaga perawat dan pemerah susu.

Tabel   6.  Penyebaran Koperasi Peternak Sapi Perah

No Daerah Nama Total Anggota Total Sapi

1 Pakem Koperasi Susu Warga Mulya 495 1.873

2 Tutur Nangkojar KPSP Setia Kawan 6.350 14.500

3 Jabung Kop. Agroniaga Jaya 3.679 2.800
Abadi Unggul

4 Ngunut KUD Sri Sedono 163 1.165

5 Cigugur KUD Dewi Sri Bahagia 1.567 3.282

6 Pasir Jambu KUD Pasir Jambu 1.325 3.136

Total 13.579 26.756
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Kesimpulan

Model kemitraan ini patut ditiru instansi-instansi pemerintah terutama dalam soal
kesinambungan pelaksanaan program, mulai dari pelatihan hingga pengawasan dan evaluasi kinerja
para mitra binaan. Seperti diketahui, berbagai program memang telah dilakukan berbagai instansi
pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, pelaksanaan program-
program tersebut pada umumnya jangka pendek (per tahun anggaran), sehingga keberhasilan kegiatan
tersebut sulit diukur.  Model kemitraan ini juga dapat diterapkan di bidang-bidang usaha lainnya
terutama bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja dari berbagai tingkat pendidikan.  Seperti
diketahui, tingkat pendidikan 80 persen tenaga kerja Indonesia hanya tamat Sekolah Dasar.

Gambar 3.  Model Kemitraan Mi dan Roti (P.T.  ISM Bogasari Flour Mills)

Baking Center setempat

· Pelatihan  Roti & Mi
· Pelatihan Manajemen
· Pemagangan ke pabrik

PT. ISM
Bogasari Flour Mills

Peserta

Paguyuban
Roti

Paguyuban
Mi

Alumni
Mi

Alumni
Roti

Konsultasi :
Produksi, Pemasaran,
Produk baru, SDM

Paguyuban
Roti

Paguyuban
Mi

Penyalur
Mi

Bantuan :
Alat-alat, permodalan,
Bahan baku

Proposal

Inspeksi mendadak
(Sidak)

Proposal
Inspeksi mendadak
(Sidak)

WACANA MITRA
(Dwi Mingguan)

Penyalur
roti,

donat

4.   Program Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK)

Penyelenggara

Program ini dikelola Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA), yang didirikan PT Astra
International Tbk pada tahun 1980. Tujuannya untuk mewujudkan komitmen dan partisipasi Astra
dalam perkuatan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK). Landasan utama program ini
meliputi : (a) Program nasional kemitraan yang dicanangkan Pemerintah, (b) Cita-cita Astra “Sejahtera
Bersama Bangsa”, dan (c) Salah satu butir filosofi Astra “Menjadi Milik yang Bermanfaat bagi Bangsa
dan Negara”
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Berlandaskan beberapa alasan di atas, Astra menyusun program terpadu yang disebut “Program
Kemitraan Astra”. Melalui program ini diharapkan: (a) Tumbuhnya Usaha Kecil, Menengah dan
Koperasi yang mandiri, modern, dan tangguh, dan (b) Terjalinnya kemitraan bisnis antara unit-unit
industri Astra dan/atau unit-unit usaha nonastra dengan unit-unit Usaha Kecil, Menengah dan
Koperasi di seluruh Indonesia.

Lembaga Pendukung

Dalam melaksanakan “Program Kemitraan Astra”, YDBA didukung perusahaan- perusahaan
di jajaran Grup Astra: PT Federal Motor, PT United Tractors, PT Astra Daihatsu Motor, PT
Toyota Astra Motor, Component Group, PT Astra Mitra Ventura, PT Astra Agro Lestari, PT
Sumalindo Lestari Jaya.  Selain itu, YDBA juga menjalin jaringan kerjasama dengan instansi
pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Koperasi dan PPK,
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah,  Perguruan Tinggi dan Bank
Pemerintah seperti Bank Mandiri.

Program

Program kerja dalam pengembangan kemitraan ini terdiri dari lima kegiatan pokok. Hubungan
antar lembaga terkait  disajikan dalam Gambar 4 dan 5.  Sedang garis besar program kerja tersebut
sebagai berikut:

• Pendidikan dan pelatihan
Ruang lingkup program meliputi pelatihan, magang, studi banding, bimbingan di bidang
teknis, kunjungan pabrik, dan manajemen. Pelatihan dan bimbingan difokuskan kepada
teori dan praktek yang relevan dan dibutuhkan UKMK.

• Forum informasi dan konsultasi
Kegiatan yang dilakukan Unit Informasi Usaha Kecil dan Koperasi (UIUKK) meliputi
penyediaan informasi, pelayanan konsultasi, penyuluhan, bimbingan, baik secara langsung
maupun melalui penerbitan media informasi.

• Pengembangan forum komunikasi dan pasar
- Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KBU) sebagai wadah pemasaran dan

peningkatan kemampuan teknis dan kemampuan manajemen anggota.
- Temu bisnis antar pengusaha besar dan UKMK hingga terjadi hubungan usaha yang

saling menguntungkan.
• Pameran dan seminar

Mempromosikan produk UKMK yang diunggulkan dan mendorong tampilnya UKMK
andalan.

• Perkuatan permodalan
Selain bantuan dalam bentuk pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, kepada
UKMK yang potensial juga dijajaki kemungkinan pengembangan usaha melalui penguatan
di bidang keuangan dari lembaga keuangan grup Astra, yakni Bank Universal dan Astra
Mitra Ventura serta bank pemerintah, seperti Bank Mandiri.
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Pelaksanaan Program

Garis-garis besar operasional program adalah sebagai berikut:

• YDBA dan lembaga pendukung mengkaji kondisi UKMK tertentu untuk mengetahui
kelayakan unit usaha tersebut dikembangkan. Dari kajian ini disusun strategi besar
pengembangan UKMK tersebut sesuai dengan bidang usaha.

• YDBA menyelenggarakan berbagai pelatihan  untuk meningkatkan kemampuan teknis
UKMK baik dalam hal teknis produksi, manajemen usaha dan pemasaran produk.

• YDBA dan lembaga pendukungnya kemudian mengembangkan berbagai unit kelompok
binaan seperti kelompok usaha bersama di Pulo Gadung yang mengkhususkan bidang usaha
pengerjaan logam dalam pembuatan komponen- komponen sepeda motor.

• YDBA mengembangkan kemitraan dengan kelompok-kelompok usaha di bawah Astra
khususnya dalam pembuatan komponen kendaraan dan kekuatan modal baik melalui
lembaga keuangan di bawah kelompok Astra maupun lembaga keuangan lainnya seperti
Bank Mandiri.

• YDBA dan lembaga pendukung melakukan berbagai pameran baik dalam maupun luar
negeri agar produk UKM tersebut dikenal oleh pembeli.

Kinerja program

Pendidikan dan pelatihan

• Yayasan Toyota dan Astra
Pelatihan ini dimulai sejak tahun 1980 dengan nama Training Otomotif Wiraswasta (TOW).
Program ini ditujukan kepada bengkel jalanan, anak-anak putus sekolah dan guru-guru
SMK Teknik yang ingin memperdalam pengetahuan dan keterampilan di bidang
perbengkelan otomotif. Yayasan ini telah menghasilkan 75 angkatan dengan jumlah peserta
setiap angkatan sekitar 14–20 orang.  Lama pelatihan 22 hari kerja dan setelah tamat peserta
bisa bekerja di berbagai bengkel atau bengkel Astra. Peserta yang dinilai memiliki bakat
wiraswasta akan mendapatkan dukungan Yayasan untuk mengembangkan usaha bengkel
sendiri.  Total tamatan program ini sebanyak 1.350 orang.

• PT. United Tractors Engineering (UTE)
Perusahaan ini menjalin kemitraan dengan industri kecil logam, terutama dalam pembuatan
komponen-komponen alat-alat berat.  Sebelum menjalin kemitraan, UTE terlebih dahulu
melatih tenaga-tenaga kerja industri kecil logam tersebut sesuai kebutuhan seperti pelatihan
pembubutan, las, pengawasan mutu dan sebagainya.  Total mitra industri kecil logam (IKL)
sebelum krisis moneter sebanyak 50 unit usaha dan sekarang tinggal sebanyak 30 unit usaha.
Total tenaga kerja yang terlibat dalam kemitraan tersebut sekitar 1.500 orang, terutama
laki-laki berpendidikan SD hingga tamatan SLTA.
Selain itu, UTE juga melaksanakan pelatihan mekanik alat-alat berat di berbagai daerah/kota
seperti Pekanbaru, Balikpapan, Samarinda dan Timika. Total yang dilatih sebanyak 350 orang.
UTE juga bekerjasama dengan Balai Las Khusus Condet di bidang pelaksanaan program
diploma sistem ganda. Dalam program ini  Balai Las Khusus Condet  berperan dalam
pemberian teori, sedang UTE sebagai tempat magang.
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• Pengembangan program Bengkel Binaan Astra (BBA)
Program dilaksanakan bekerjasama dengan PT Toyota Astra Motor dan Astra Mobil Group.
Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan bengkel dalam manajemen pengelolaan,
teknologi perawatan dan perbaikan ringan serta peningkatan pasar yang diharapkan akan
memacu perkembangan usaha yang dijalankan. Program BBA ini sudah berjalan dengan
diikuti oleh 34 bengkel, yang tersebar dari Sumatera Utara, Lampung, Jabotabek, Jawa
Tengah dan Jawa Timur.

• Program bengkel Astra Service Masuk Desa ( ASMD )
Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan PT Astra International - Honda Sales Operation
( PT AI - HSO ). Program ini lebih ditekankan pada 317 unit bengkel ASMD yang sudah
ada, sesuai kebijaksanaan PT AI-HSO, di mana sasarannya adalah menjadikannya sebagai
bengkel jaringan resmi servis sepeda motor merk Honda.
Sedangkan 30 bengkel ASMD Crash Program lebih mendapatkan perhatian khusus melalui
pelatihan dan pendampingan. Hasilnya, 17 bengkel ASMD Crash Program (56 persen) sudah
memperoleh keuntungan rata-rata Rp 1,2 juta/bulan, dengan omset rata-rata Rp 4,5 juta/
bulan, sedangkan 13 bengkel ASMD Crash Program lainnya (44 persen) belum menghasilkan
keuntungan.
Program Pengembangan Pensiunan Karyawan Astra bertujuan mengembangkan usaha baru
bagi mantan karyawan Astra. Program ini sudah berlangsung tujuh angkatan yang diikuti
186 orang, di mana 126 orang (68 persen) di antaranya sudah mengembangkan usaha di
bidang agribisnis, waserda, perdagangan, perikanan dan aneka usaha lainnya, sedangkan 25
orang (13 persen) bekerja lagi di perusahaan lain, 17 orang (sembilan persen) tidak termonitor
(pulang kampung, dll.) dan 18 orang (10 persen) sisanya belum merintis usaha.
Pengembangan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) PT Astra Mitra Ventura antara lain
melalui pelatihan dan pendampingan (tiga kali); pengembangan pasar untuk produk PT
Artometatek ke Bali dan Jakarta, pengembangan pasar untuk produk mesin batako PT
Angsana ke Kalimantan Tengah, dan kegiatan temu pasar Jakarta, serta memfasilitasi
restrukturisasi hutang PPU.

Forum Informasi dan konsultasi

• Pengembangan Klinik Konsultasi Bisnis (KKB)
Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) berada di sembilan lokasi sentra usaha kecil yaitu Padang,
Lampung, Bandung, Jakarta, Tegal, Ceper-Klaten, Waru-Sidoarjo, Mataram (Nusa Tenggara
Barat) dan Samarinda (Kalimantan Timur). Klinik ini bertugas melaksanakan pendampingan
dan memberikan konsultasi bagi UKMK binaan yang berada di wilayah binaannya. Sampai
Oktober 1999, KKB telah melayani konsultasi pengusaha sebanyak 1.888 orang, 18 kali
mengadakan pelatihan dan magang bagi 332 orang, serta enam kali mengadakan temu pasar
yang melibatkan 89 UKMK. Sejak tahun 1999, kerjasama dilaksanakan dengan Swisscontact,
sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibantu pemerintah Swiss, untuk
mengembangkan KKB mandiri, di mana kelak KKB diharapkan mampu membiayai
kegiatannya sendiri.
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• Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Logam
Program ini diprakarsai Yayasan Dharma Bhakti Asta sejak tahun 1980-an.  Total industri
kecil yang terlibat sebanyak 10 unit usaha dan satu di antaranya telah menjadi industri skala
menengah logam.  Total tenaga kerja yang terlibat sekitar 500 orang.  Selain memproduksi
berbagai komponen motor, kelompok usaha bersama ini juga aktif menjadi tempat pelatihan
kerja bagi murid-murid SMK di sekitar Jakarta Timur.

• Warbis (Warung Bisnis) Rasuna
Warbis Rasuna adalah lembaga nonfinansial yang menyediakan jasa layanan bisnis secara
langsung pada UKM, sehingga mereka dapat meningkatkan kinerja perusahaannya. Warbis
Rasuna didirikan pada tanggal 11 Agustus 2000 atas kerjasama Kementrian Koperasi dan
UKM dengan yayasan Dharma Bakti Astra (YDBA).
Warbis Rasuna mempunyai visi sebagai penyedia jasa layanan bisnis UKM yang tangguh
dan profesional. Sedangkan misinya menyediakan jasa konsultasi, pendampingan, pelatihan,
akses pasar dan akses permodalan, mengembangkan dan mendorong sinergi positif
antarberbagai pihak dan sumberdaya untuk menumbuhkembangkan UKM, serta
mempromosikan produk UKM. Dalam menjalankan misi tersebut, Warbis menerapkan
strategi komprehensif dan terintegrasi yang dapat mendukung dan memperkuat serta menjadi
landasan bagi UKM tumbuh secara sehat.

• KKB – Tegal
Sejalan dengan perkembangan daerah dan rencana induk tata ruang Kotamadya/Kabupaten
Tegal, pada tahun 1982 pemerintah melalui Departemen Perindustrian mendirikan
Lingkungan Industri Kecil (LIK) Takaru di Desa Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten
Tegal. Tujuannya untuk memudahkan para pengusaha penghuni LIK mendapatkan
perkuatan, baik dari instansi terkait, BUMN/BUMS, maupun calon pelanggan. Dalam hal
ini, penghuni LIK didampingi Unit Pelaksana Teknis yang bertugas memberikan pelayanan,
baik mesin-mesin maupun bimbingan teknis, yang umumnya berlatarbelakang pendidikan
SLTA.
Untuk lebih mengoptimalkan potensi tersebut, UPT Takaru bekerjasama dengan YDBA
membentuk Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB Tegal). Pada tahun 2003 ini, LPB Tegal
telah melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang logam seperti pembuatan
komponen otomotif, komponen traktor, dan komponen kapal. Selain itu, LIK Takaru
Tegal juga dilengkapi showroom, product center (20 UKM, 9,6 hektar), Politeknik, pusat
pasar, dan UPT (Laboratorium Komposisi dan Mekanik, design center).

• LPB BM (Lembaga Pengembangan Bisnis Bhakti Mandiri) Yogyakarta
Lembaga ini dibentuk YDBA dan Bank Mandiri pada tahun 2001.  Misinya adalah menjadi
lembaga pendamping dan penyedia jasa konsultasi dan fasilitasi permodalan, pengembangan
sumberdaya, pemasaran dan informasi serta mendorong terjadinya sinergi positif antarunsur
terkait.
Kinerja lembaga ini sangat memuaskan.  Hingga akhir tahun 2002, LPB BM Yogyakarta
telah membina  219 UKM Furnicraft, 63 minimarket/eceran,  54 UKM BPK/LKM dan
lainnya 28 UKM.
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Nasabah Bank Mandiri (UKM) juga meningkat dengan signifikan, dari hanya 95 UKM (46
persen) dari 207 UKM mitra binaan pada tahun 2001 meningkat menjadi 168 UKM (46
persen ) dari 364 UKM mitra binaan pada tahun 2002. Ini berarti terjadi penambahan nasabah
sebanyak 73 UKM yang terbagi atas 44 UKM nasabah debitur dan 29 nasabah nondebitur.
Hasil survei menunjukkan bahwa (a) 76,2 persen UKM mitra binaan merasakan manfaat
program, (b) 72,2 persen  UKM menyatakan bahwa pendampingan sangat bermanfaat bagi
pengembangan usaha, dan (c) 90,5 persen UKM berharap program LPB BM Yogyakarta
terus dijalankan.

• KKB Waru Sidoarjo
Pada awalnya keberadaan KKB  Astra Waru dimulai dengan pemikiran tentang pentingnya
mensinergikan beberapa lembaga Pembina Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk bersama-
sama mengembangkan UKM secara terpadu.
Maka beberapa lembaga Pembina UKM yakni Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
ITS Surabaya, Koperasi Waru Buana Putra dan Yayasan Dharma Bakti Astra sepakat
membentuk lembaga yang awalnya bernama Unit Informasi Usaha Kecil dan Koperasi
(UIUKK) tahun 1994.
Seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas pembinaan dan pengembangan UKM, maka
pada 30 Oktober 1998 nama UIUKK diubah menjadi KKB Astra Waru.  Dengan visi menjadi
lembaga konsultan UKM yang andal dan terpercaya dalam pengembangan keswadayaan
UKM.
Peran KKB sangat diperlukan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan UKM.
Klinik ini lebih memfokuskan diri pada penanganan aspek pengembangan SDM melalui
kegiatan pelatihan, magang, konsultasi dan layanan informasi, sejalan  dengan misi Klinik
sebagai fasilitator dan katalisator dengan mengerahkan seluruh potensi secara sinergis dan
dinamis.  Semua itu dilakukan untuk mengembangkan kewiraswastaan usaha kecil, menengah
dan koperasi serta berperan aktif dalam pemulihan kemampuan usaha untuk meningkatkan
daya saing UKM serta memperluas pasar produk/jasa baik domestik maupun ekspor.
Sampai saat ini KKB sudah memiliki mitra binaan sebanyak 70 UKM dan sering kali
mengadakan kegiatan, antara lain, pelatihan manajemen dan teknologi, magang, temu usaha,
sosialisasi informasi, dan memberikan konsultasi terhadap UKM.  Semua aktivitas KKB
didasarkan pada analisis kebutuhan.

•  LPB-BBM (Lembaga Pengembangan Bisnis Batam Bhakti Mandiri)
Lembaga ini dibentuk oleh Pemerintah Kota Batam, PT Permodalan Nasional Madani (PNM)
dan YDBA pada tahun 2003.  Pemkot Batam bertanggung jawab dalam pemberdayaan UKM,
PNM bertugas memfasilitasi UKM dengan lembaga keuangan dan YDBA yang telah
berpengalaman dalam membina UKM selama 23 tahun berperan dalam  perumusan metode,
strategi dan penyusunan program,.
Meskipun usia lembaga ini masih muda, LPB BBM telah mengidentifikasi 437 UKM dan
223 LKM potensial, delapan kali melakukan pelatihan dan memfasilitasi 22 UKM dengan
lembaga permodalan dan BUMN.
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Perngembangan forum komunikasi dan pasar

Pelaksanaan program pada tahun 1999 lebih ditekankan pada pendampingan usaha dan
networking baik pasar maupun permodalan. Kegiatan lainnya adalah pelatihan, permagangan dan
pendampingan sesuai kebutuhan UKMK binaan, yaitu sebanyak 24 kali yang diikuti 634 peserta.
Adapun kegiatan utama YDBA antara lain mencakup:

• Pengembangan pasar melalui Forum Pemasaran Bersama. Selama tahun 1999 sudah dilakukan
berbagai kegiatan:
- Pameran nasional (tiga kali) diikuti 56 UKMK dan menyediakan ruang pameran di kantor

YDBA dengan segala fasilitas pendukungnya.
- Networking dengan berbagai lembaga (PEP Project, Badan Pengembangan Ekspor Nasional

(BPEN), Perhutani) untuk meningkatkan kemampuan teknologi, manajemen dan pasar
UKMK.

- Identifikasi dan pengembangan tiga produk unggulan, yaitu batu putih (Zeolit), kerajinan
serat nenas, dan mebel logam (metal furniture).

- Pengembangan dan pemeliharaan situs produk unggulan UKMK sebagai wadah promosi
ke dalam maupun luar negeri.

- Pengembangan pasar bagi UKMK unggulan sebagai satelit, yaitu PT Wirasindo Santa
Karya yang mengalami perkembangan pesat dalam ekspor mebel dan pada saat ini sedang
dalam proses mengembangkan trading house di Bremen, Jerman.

- Penanganan pasar ekspor produk UKMK melalui pembentukan PT Transzona di Klaten,
Jawa Tengah

Pameran dan seminar

Penjualan ekspor produk UKM melalui Galeri (ruang pamer) YDBA, hingga Agustus, mencapai
US$ 1,06 juta, dan pasar lokal sebesar Rp 650 juta. Hingga saat ini sudah ada 40 UKM yang
menawarkan produknya di Galeri YDBA, yang berasal dari Jabotabek, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Perkuatan Permodalan

UKM yang telah menjadi mitra YDBA sebanyak 802 unit usaha dan 228 UKM telah mendapat
bantuan permodalan baik dari perbankan maupun non perbankan senilai Rp 12,3 miliar.

Disamping itu, Bank Bumiputera juga mengalokasikan pinjaman ke UKM mitra binaan Yayasan
Darma Bhakti Astra (YDBA) sebesar Rp 20 miliar.  Dalam hal ini, YDBA bertugas  menyeleksi
mitra binaan yang layak mendapatkan kredit hingga Rp 3 miliar per debitur. Yayasan Dana Bhakti
Astra memiliki mitra binaan sekurangnya 900 koperasi dan usaha kecil yang merupakan salah satu
cara yang efektif untuk melakukan perkuatan modal. Bank Bumiputera sejak awal lebih fokus
sebagai bank komersial dan baru 1998 merintis diversifikasi penyaluran kredit ke sektor UKM.

Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) dan Yayasan Daarut Tauhid  telah menjalin kerjasama
sejak tahun 1992. YDBA mengawali kerjasama dalam perkuatan permodalan koperasi DT pada
tahun 1997, yakni memfasilitasi bantuan modal Rp 275 juta yang disalurkan melalui Astra Mitra
Ventura (AMV). Dana tersebut digunakan untuk membangun minimarket di lingkungan kompleks
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DT, Jalan Gegerkalong Girang, Bandung. Daarut Tauhid yang dipimpin KH Abdullah Gymnastiar
sudah berkembang demikian rupa, termasuk sudah memiliki pesantren, cottage, Baitul Mal wat
Tamwil (BMT), radio, jurnal, dan sebagainya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa  model pengembangan UKMK yang telah
dipelopori YDBA patut diadopsi oleh pemerintah sebagai  acuan dalam  pengembangan usaha kecil,
menengah, dan koperasi di seluruh tanah air.  Program ini, selain mampu menciptakan kemitraan
antara perusahaan-perusahaan grup Astra dengan UKMK, program ini juga telah melahirkan sejumlah
wirausahawan di berbagai daerah. Perlu ditambahkan bahwa kandungan lokal sepeda motor Honda
telah mencapai 85 persen  dan pencapaian itu didukung 45 UKM sebagai mitra dalam pembuatan
komponen.  Ini berarti kemitraan ini juga telah menunjukkan hasil dalam memperkuat struktur
industri motor nasional.

Gambar 4. Pola Kemitraan Astra
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Gambar 5. Pola Pembinaan UKMK
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5.     Pelatihan Kejuruan bagi Penderita Cacat Fisik

Penyelenggara

Program ini diselenggarakan Pemerintah RI melalui Departemen Sosial dan Pemerintah Jepang
melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) sejak tahun 1997.  Bantuan Pemerintah Jepang
(hibah) sebesar 1,5 miliyar yen berupa bantuan pembangunan gedung, bantuan peralatan, pelatihan
para pekerja ke Jepang dan bantuan teknis lainnya. Nama lembaga kerjasama ini adalah Pusat
Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (PRVBD).

Tujuan pendirian PRVBD ini adalah mengembangkan dan meningkatkan sistem rehabilitasi
vokasional bagi penyandang cacat tubuh sehingga mereka mampu bermasyarakat dan mandiri. Sedang
pelatihan vokasional bertujuan membantu meningkatkan kemampuan kerja (employability) para
penderita cacat fisik sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan
kemampuannya.

Program

Jenis pelatihan

Ada lima jenis pelatihan keterampilan, yaitu: komputer, menjahit, desain grafis (percetakan),
pekerjaan logam dan elektronika.  Garis besar materi pelatihan vokasional tersebut meliputi aspek-
aspek berikut.

• Komputer
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Bidang pelatihan ini menawarkan kemampuan secara profesional dalam pengoperasian
komputer dengan menggunakan berbagai macam program aplikasi, meliputi: spreadsheet,
pembuatan data base, sistem jaringan, pemrograman, paket akuntansi, internet dan teknik
pemeliharaan komputer.

• Menjahit
Pelatihan yang diberikan meliputi: merancang pola, memotong, menjahit, penyelesaian,
dan pengepakan pakaian pria dan perempuan, anak-anak dan dewasa dengan teknik menjahit
perorangan dan industri.

• Desain Grafis (Percetakan)
Pelatihan yang diberikan meliputi : (1) Pra pencetakan: desk top publishing (DTP: proses
pembuatan sebuah dokumen dengan menggunakan komputer yang terhubung pada printer
laser), pembuatan film, pembuatan master/plate; (2) Proses Pencetakan; dan (3) Paska
Pencetakan: penyelesaian/penjilidan.

• Pekerjaan Logam
Keterampilan ini terdri dari tiga bidang teknik : (1) Pekerjaan mesin meliputi: menggambar
teknik, mesin pemroses logam —bubut, milling, gerinda, skraf, CAD, CAM; (2) Pekerjaan
las, meliputi: las listrik dan gas (oxygen, acitilin, argon/CO2); dan (3) Pekerjaan mesin motor
diesel dan bensin.

• Elektronika
Pelatihan keterampilan yang diberikan terdiri dari: (1) Arus lemah yang meliputi reparasi
audio video, regulator dan perlengkapan komunikasi; (2) Arus kuat meliputi reparasi mesin
cuci, lemari es, AC, mesin motor/dinamo, dan teknik instalasi listrik, sequential control,
dan PLC (Programmable Logic Control: program otomatisasi mesin industri).

Selain program di atas juga dilakukan program pemagangan, penyaluran dan pembinaan lanjut
(Binjut) seperti berikut :

Magang
Merupakan kegiatan belajar bagi peserta pelatihan PRVBD pada unit usaha atau produksi
(on the job training) di perusahaan-perusahaan jasa maupun manufaktur baik swasta maupun
pemerintah, selama dua bulan. Tujuannya untuk memberikan pengalaman kerja riil,
penyesuaian diri dengan tempat kerja dan peningkatan rasa percaya diri akan kemampuannya.
Diharapkan, setelah selesai magang mereka dapat diterima sebagai karyawan resmi di
perusahaan atau lembaga tersebut.  Di samping itu, pihak pengusaha dapat mengetahui dari
dekat mengenai pengetahuan dan keterampilan para lulusan PRVBD, sehingga dapat menilai
produktivitas dan kinerja para penyandang cacat.

Penyaluran
Merupakan tahap penempatan kerja bagi mereka yang telah selesai mengikuti kegiatan
magang pada perusahaan-perusahaan di mana mereka magang.  Pada  tahap ini PVRBD
bekerjasama dengan unit kerja/lembaga terkait seperti Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Pemerintah Daerah, Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), dan kelompok-
kelompok pengusaha besar di sejumlah kawasan industri di Indonesia dalam rangka
koordinasi penyaluran kerja.
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Bimbingan lanjut
Merupakan kegiatan yang sifatnya pengawasan dan evaluasi bagi lulusan PRVBD dengan
maksud untuk mengetahui kondisi peserta baik mereka yang telah bekerja maupun yang
belum bekerja.  Hal ini diperlukan untuk menentukan tindakan lanjutan yang tepat bagi
peserta yang belum memperoleh pekerjaan yang layak dan untuk melakukan pemutusan
pelayanan rehabilitasi vokasional (terminasi) bagi mereka yang telah memperoleh pekerjaan
yang dapat digunakan untuk hidup dengan layak.

Pelaksanaan Program

Alur pelaksanaan pelatihan vokasional  disajikan pada Gambar 5.  Detilnya bisa dilihat pada
bagian berikut ini:

• Calon peserta dari berbagai daerah direkrut di Pusat Rehabilitasi  Sosial Bina Daksa (PRSBD)
dan Panti Sosial  Bina Daksa atau Balai Latihan Kerja (BLK) bersama Pusat Rehabilitasi
Vokasional Bina Daksa (PRVBD) Bogor.  Calon terpilih selanjutnya dipanggil untuk
mengikuti pelatihan di PRVBD sesuai bidang keterampilan pilihan peserta.  Perlu
ditambahkan bahwa  penyeleksian peserta pada tahun 2002 telah menggunakan BATB (Basic
Aptitude Test Battery), satu metode yang mampu mengidentifikasi sembilan kemampuan
dasar seseorang.

• Peserta terpilih selanjutnya dilatih selama delapan bulan, enam bulan di kelas dan di bengkel
kerja dan dua bulan magang di industri manufaktur atau industri jasa.  Rasio antara teori
dan praktek adalah 40:60.  Metode pelatihan yang digunakan ialah kombinasi metode ceramah
dengan metode praktek.  Rasio antara peserta dengan pelatih 1:20.  Perlu ditambahkan
bahwa sarana praktek  institusi ini tergolong modern.

• Peserta pelatihan selanjutnya dimagangkan di berbagai industri selama dua bulan.  Setelah
tamat, peserta pelatihan “disalurkan” oleh  PRVBD ke berbagai industri, bekerjasama dengan
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  Apindo, pemerintah daerahdan Kelompok
Pengusaha Besar di berbagai kawasan industri.

• Keberadaan para tamatan selanjutnya dimonitor dan dievaluasi melalui program Binjut
(Bimbingan Lanjut), apakah mereka telah bekerja dan/atau apakah upahnya sesuai dengan
keterampilan.

Kinerja Program

• Jenis kelamin, umur dan pendidikan
Jenis kelamin peserta pelatihan keterampilan penderita cacat fisik (pengerjaan logam,
komputer, desain grafis dan percetakan) tergantung pada jenis program. Peserta program
pengerjaan logam semuanya laki-laki (120 orang), sedang pada program menjahit sebagian
besar diikuti perempuan (80 orang) dan peserta program komputer dan desain grafis serta
percetakan proporsi antara laki-laki dan perempuan hampir imbang (45:55). Khusus program
elektronika peserta perempuan pada setiap angkatan berkisar tiga orang. Sedang umur peserta
berkisar 17-30 tahun. Dan tingkat pendidikan peserta sebagian besar tamatan SLTA dan
sisanya tamatan SLTP (menjahit) (Tabel 7).
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Tabel 7.   Penyebaran Jenis Kelamin, Umur dan Tingkat
Pendidikan Peserta Pelatihan bagi Cacat Fisik

No Program Jenis Jumlah Umur Tingkat
Kelamin (orang) (tahun) Pendidikan

L P

1. Pekerjaan logam 120 - 120 19-29 SLTA
2. Pelatihan  elektronika 102 18 120 19-29 SLTA
3. Pelatihan komputer 60 60 120 19-29 SLTA
4. Pelatihan desain grafis 80 40 120 19-29 SLTA

(percetakan)
5. Pelatihan penjahitan 40 80 120 16-18 SLTP/SLTA

• Analisis biaya
Biaya pelatihan bagi penderita cacat fisik (mesin logam, elektronika, komputer, desain grafis
dan percetakan) cukup tinggi yakni berkisar Rp 20-22 juta per orang. Biaya tersebut
digunakan untuk biaya hidup selama delapan bulan, biaya penginapan, biaya pemagangan
dan uang saku peserta serta biaya transportasi pergi pulang dari dan ke daerah asal. Namun
tingginya biaya ini tidak signifikan bila dibandingkan dengan hasil program pelatihan, yakni
para peserta dapat bekerja dan tidak lagi menjadi beban keluarga dan masyarakat.

• Masa tunggu
Daya serap pasar terhadap tamatan program pelatihan bagi penderita cacat fisik sangat tinggi.
Para peserta program pada setiap angkatan langsung diserap oleh industri tempat magang
sekitar 60-70 persen dan sisanya kembali ke daerah masing-masing. Berdasarkan program
Binjut, masa tunggu kerja para peserta berkisar 3-4 bulan. Bahkan 16 peserta program menjahit
angkatan keenam telah bekerja, meskipun baru mengikuti pelatihan selama enam bulan
atau mestinya harus mengikuti pelatihan empat bulan lagi.

• Tempat bekerja dan daerah penyebaran
Tamatan program pelatihan cacat fisik umumnya bekerja di berbagai industri manufaktur
dan jasa. Sedang daerah penyebaran tempat bekerja sebagian besar di sekitar Jabotabek (60-
70 persen) dan sisanya di daerah masing-masing seperti Medan, Palembang, Surabaya dan
Makasar.

Kesimpulan

Program pelatihan keterampilan bagi penderita cacat fisik ini dapat dijadikan kegiatan
percontohan dalam peningkatan kualitas tenaga kerja muda termasuk mereka yang tidak cacat fisik.
Bahkan, bila dilihat dari sisi manajemen pelatihan dan hasil pelatihan tersebut, model pelatihan ini
patut dijadikan acuan bagi balai latihan kerja lainnya baik yang diselenggarakan pemerintah maupun
swasta.  Hal ini penting mengingat saat ini hampir di setiap daerah terdapat balai latihan kerja
namun mutunya masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kemampuan balai latihan ini perlu agar di
setiap daerah terdapat balai pelatihan kerja yang andal terutama dalam kaitannya dengan otonomi
daerah.
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6.   Pembentukan Wirausahawan Muda

Penyelenggara

Program ini diselenggarakan Pusat Inkubator Agribisnis Agroindustri (PIAA) sejak tahun 1982
di Kampus IPB Darmaga.  Tujuan utama kegiatan ini ialah menciptakan wirausahawan muda (Sarjana)
dan  meningkatkan  usaha kecil berbasis hasil-hasil pertanian.

Program

Program utama PIAA IPB tersebut meliputi hal-hal berikut :

• Membantu peserta menyusun kelayakan usaha di bidang agribisnis dan agroindustri.
• Memberikan bantuan teknis seperti proses produksi suatu produk, manajemen usaha dan

pemasaran produk.
• Pendampingan peserta selama masa inkubasi (tiga tahun).
• Penjajagan mitra peserta baik di bidang permodalan, pemasaran maupun dalam penyiapan

sarana usaha.

Operasionalisasi Program

Tahapan pembinaan peserta dilakukan seperti berikut (Gambar 6)

• Peserta direkrut dari tamatan perguruan tinggi (tamatan D3, S1 dan S2).  Peserta tersebut
telah  memiliki rencana bisnis yang akan dikembangkan di PIAA atau di tempat lain terutama
unit usaha berbasis hasil-hasil pertanian.  Sebagai pemula, peserta diberi sarana perkantoran
dan sarana produksi.  Dengan demikian peserta dapat langsung menjalankan usahanya.

• Peserta selanjutnya diinkubasi  selama tiga tahun.  Setelah mampu mandiri, peserta tersebut
harus pindah dari tempat usaha yang disediakan PIAA dan diganti peserta baru.

• Selama masa inkubasi, peserta diberi bantuan teknis sesuai kebutuhan peserta  tersebut
misalnya teknis produksi, pemasaran produk atau pengurusan izin produksi.  Tenaga-tenaga
teknis direkrut dari lingkungan IPB dan instansi lainnya.

• Pada waktu  di inkubasi, PIAA IPB mencari/menjajagi mitra para peserta untuk mendapatkan
modal atau kontrak kerja di bidang pemasaran produk misalnya pasar swalayan dalam
pemasaran buah dan sayuran segar. Selama inkubasi ini PIAA juga aktif mengadakan  berbagai
promosi melalui seminar atau pameran untuk memperkenalkan produk-produk para peserta.

Kinerja program

Pendekatan inkubasi ini dapat dikatakan cukup efektif dan efisien dalam penciptaan usahawan
muda dari kalangan sarjana. Demikian pula dalam pengembangan industri kecil berbasis hasil-hasil
pertanian yang telah ada.  Institusi ini  telah berhasil mengembangkan sekitar 25 unit usaha di Jawa
Barat seperti di Bogor, Cianjur, Cirebon dan Indramayu. Total karyawan setiap unit usaha tersebut
berkisar 20-50 orang. Bahkan satu unit usaha yakni CV Citra Pangan Mandiri memiliki karyawan
sebanyak 600 orang yang mana 575 orang berpendidikan SD dan semuanya perempuan, sedang
sisanya laki-laki (operator angkutan barang dan satpam).
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Para peserta juga langsung dapat memulai usaha setelah segala prasyarat mendirikan suatu unit
usaha telah tersedia.  Hal ini disebabkan para peserta tidak perlu mendirikan unit pengolahan karena
telah tersedia termasuk sarana pendukung seperti air dan listrik.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa  model inkubator ini layak diadopsi perguruan-
perguruan tinggi dalam menumbuhkembangkan wirausahawan muda di kalangan sarjana.  Hal ini
makin penting mengingat kian banyaknya sarjana yang menganggur.  Hasil survei  di sembilan
universitas (Sumatera) menunjukkan bahwa para tamatan baru mendapat pekerjaan setelah
menganggur tiga tahun.  Hal ini tentu merupakan pemborosan nasional.  Salah satu upaya menekan
angka pengangguran tersebut ialah melalui pembinaan jiwa kewirausahaan di kalangan sarjana setelah
tamat.

Gambar 7. Operasionalisasi Pengembangan Wirausahawan Agribisnis dan
Agroindustri di PIAA IPB

Bantuan :
- Teknis
- Pemitraan
- Promosi

Inkubasi

Seleksi

Target Grup

Pengawasan
dan

Evaluasi

Pusat Inkubasi
Agribisnis IPB

dan
Agroindustri IPB

Program Promosi
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Matrik 1.  Hasil SWOT Program/kegiatan Terbaik  di Provinsi Banten,  DKI Jakarta dan Jawa
Barat

  No Program/Kasus Kekuatan Kelemahan Peluang Tantangan

Pendidikan dan
Pelatihan
Teknisi
Spesialis

1.1.Peserta program
ini diseleksi
secara ketat
sehingga tingkat
pengetahuan
peserta relatif
seragam.

1.2.Pelatihan ini
diasuh tenaga-
tenaga pelatih
ahli dan
berpengalaman.

1.3.Institusi tempat
pelatihan ini
memiliki
peralatan-
peralatan modern
sebagai sarana
kerja praktek.

1.4.Institusi
pelatihan ini
memiliki jaringan
kerjasama yang
luas dengan
berbagai industri
di sekitar
Provinsi Banten
sebagai tempat
magang.

1.5.Program
pelatihan las
industri telah
mendapat
akreditasi sebagai
ATB (Autorized
Training Body),
kualifikasi IIW
(International
Institute of
Welding) dan

Program
pelatihan ini
dapat
dijadikan
kegiatan
percontohan
bagi banyak
daerah
terutama di
daerah-daerah
kawasan
industri seperti
Batam.

Institusi ini
membutuhkan
dana besar baik
dalam
perbaikan dan
perawatan
sarana dan
prasarana
termasuk
penyegaran
pengetahuan
dan
keterampilan
para instruktur.
Untuk itu
pemerintah
harus
menyediakan
dana yang
memadai
pascakegiatan
agar kinerja
lembaga ini
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EWF (European
Welding
Federation)

2.1.Kurikulum
disesuaikan
dengan
kebutuhan
industri.

2.2.Pemagangan
sangat intensif (6-
10 bulan).

2.3.Sarana praktek
kerja lengkap.

2.4.Tenaga pelatih
ahli dan terampil.

2.5.Lulusan langsung
diserap oleh
industri.

2.6.Institusi memiliki
jaringan
kerjasama yang
kuat dan luas
dengan industri
dan asosiasi
industri.

3.1.Penyelenggara
program ini
memiliki puluhan
baking center di
berbagai kota
sebagai tempat
pelatihan.

3.2.Institusi ini
diasuh tenaga-
tenaga praktisi di
bidang produksi
roti dan mi.

3.3.Para alumni
diberi bantuan
modal bila ingin

 No Program/Kasus Kekuatan Kelemahan Peluang Tantangan

Penerapan  CBT
(Competency
Based Training)
di Jabotabek

Biaya praktek
meningkat
sekitar 50
persen.

Kemitraan Roti,
Mi dan Peternak
Sapi Perah

Kenaikan biaya
praktek ini
tidak signifikan
bila dibanding
dengan mutu
lulusan. Karena
itu program ini
layak
diterapkan ke
SMK lainnya
namun secara
selektif.

tetap prima.

Pemerintah
perlu menambah
anggaran untuk
praktek kerja di
sekolah-sekolah

Program ini
layak dikuti
perusahaan-
perusahaan
besar lainnya
terlepas dari
tujuan
program
tersebut seperti
pemasaran
terigu.

kejururan.

Pemerintah
perlu
memberikan
insentif bagi
perusahaan-
perusahaan
besar yang
peduli terhadap
penyediaan
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berwirausaha dan
bantuan teknis
sesuai
kebutuhannya.

3.4.Para alumni
memiliki
semacam
paguyuban yang
disebut kemitraan
mi dan roti
sehingga selalu
tercipta hubungan
antara PT ISM
Bogasari Flour
Mills dengan
mitra binaannya.

3.5.Institusi pembina
selalu memonitor
dan mengevaluasi
kinerja anggota
mitra secara
berkelanjutan,
dan penghargaan
diberikan kepada
mitra yang maju
dan memiliki
sanitasi produksi
yang baik.

3.6.Program
kemitraan ini
mampu
menciptakan
lapangan kerja
yang sangat besar.
Dari 20.000 orang
alumni, sekitar 50
persen telah
berusaha di
bidang usaha kecil
roti dan mi.
Tenaga  kerja

 No Program/Kasus Kekuatan Kelemahan Peluang Tantangan
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 No Program/Kasus Kekuatan Kelemahan Peluang Tantangan

yang terlibat
makin banyak
bila dihitung
tenaga yang
menjajakan roti
dan mi seperti
pedagang mi
baso, mi goreng,
mi ayam dan
sebagainya.

4.1.YDBA dikelola
tenaga-tenaga
profesional dari
berbagai disiplin
ilmu.

4.2.YDBA memiliki
jaringan
kerjasama yang
luas dengan
industri,
perguruan tinggi
dan instansi
pemerintah.

4.3.YDBA memiliki
berbagai akses ke
berbagai lembaga
keuangan.

5.1.Penentuan bidang
keterampilan bagi
peserta dilakukan
dengan bantuan
BATB (Basic
Aptittude Test
Battery).

5.2.Sarana kerja
praktek lengkap
dan modern.

5.3.Program diasuh
tenaga-tenaga
profesional

Program
Pengembangan
Usaha Kecil
Menengah dan
Koperasi
(UKMK)

Pelatihan
Vokasional
Bagi Penderita
Cacat Fisik

Karakteristik
UKMK sangat
beragam
sehingga
memerlukan
penanganan
yang berbeda-
beda.

5.1.Biaya
pelatihan
cukup tinggi
(Rp 20-25
juta per
orang)
termasuk
akomodasi &
konsumsi
selama 10
bulan.

Keragaman
UKMK
tersebut dapat
diminimalisisasi
dengan
pembinaan
yang intensif
dan
berkelanjutan.
Karena itu,
model ini
layak dicontoh
lembaga-
lembaga
lainnya.

Program ini
sangat perlu
dikembangkan
mengingat
tingginya
penderita cacat
fisik di tanah
air. Dengan
mengikuti
pelatihan ini
para penderita
cacat dapat
hidup mandiri

lapangan kerja.

Pemerintah perlu
memberikan
berbagai
dukungan dan
insentif bagi
yayasan-yayasan
yang peduli
terhadap pengem-

bangan UKM.

Institusi ini
membutuhkan
dana besar baik
dalam
perbaikan dan
perawatan
sarana dan
prasarana
termasuk
penyegaran
pengetahuan
dan
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 No Program/Kasus Kekuatan Kelemahan Peluang Tantangan

termasuk
psikolog.

5.4.Institusi
penyelenggara
memiliki jaringan
kuat dengan
industri.

5.5.Sekitar 90 persen
lulusan langsung
diserap industri.

6.1.Institusi
penyelenggara
program ini
(PIAA-IPB)
memiliki tenaga-
tenaga ahli sesuai
dengan kebutuhan
peserta.

6.2.PIAA memiliki
sarana produksi
yang cukup baik
dalam perintisan
usaha (selama
inkubasi).

6.3.PIAA  memiliki
jaringan
kerjasama yang
luas dengan
lembaga-lembaga
keuangan, instansi
pemerintah dan
organisasi
internasional.

Pengembangan
Wirausahawan
Muda

5.2.Kalangan
industri
belum
sepenuhnya
mau
memper-
kerjakan
orang cacat
fisik
meskipun
telah ada
undang-
undangnya.

Sarana produksi
tempat ujicoba
usaha terbatas
(hanya mampu
menampung
tiga peserta)

sesuai
keterampilannya.

Program ini
layak
dikembangkan
di berbagai
daerah sesuai
dengan
komoditas
unggulan di
daerah
tersebut
asalkan
dikelola secara
profesional
dan tersedia
prasarana
yang
mencukupi.

keterampilan
para
instruktur.
Untuk itu
pemerintah
harus
menyediakan
dana yang
memadai pasca
kegiatan agar
kinerja
lembaga ini

tetap prima

Kondisi
perekonomian
sangat
mempengaruhi
maju
mundurnya
bisnis peserta
karena itu
mereka harus
tetap gigih
berusaha
meskipun
kadang kala
mengalami
kegagalan
dalam
pemasaran
suatu produk.
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PROPROPROPROPROVINSI  JAVINSI  JAVINSI  JAVINSI  JAVINSI  JAWWWWWA TENGAHA TENGAHA TENGAHA TENGAHA TENGAH

7.  Pembentukan Kelas Wirausaha pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Penyelenggara

Program ini diselenggarakan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas
Diponegoro sejak tahun 2002. Tujuannya untuk menghasilkan lulusan SMK yang bermental
wirausaha dan membantu siswa-siswa merintis usaha. Program ini dilaksanakan di Magelang,
Purworejo, Karanganyar, Semarang, Palangkaraya, Sampit dan Banjarmasin.

Program

Program utama meliputi pembentukan kelas kewirausahaan, pemilihan dan pembentukan usaha.
Kelompok sasaran adalah  murid-murid SMK bersangkutan.

Total Peserta Program

Total siswa per kelas sebanyak 40 orang, jumlah pelatih/pembimbing sebanyak 10 orang atau
rasio pelatih dan siswa 1:4.  Lama pendidikan tiga tahun.

Pembiayaan

Program ini dibiayai Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur).

8.   Pelatihan Keterampilan Grafika

Penyelenggara

Pelatihan ini diselenggarakan PT Pura Grup (Kudus). Tujuannya untuk meningkatkan
keterampilan siswa SMT Grafika.

Program

Program ini terdiri dari pelatihan di kelas dan magang di PT Pura Grup.

Total Peserta

Program pelatihan siswa SMT Grafika diikuti 30 orang, dan lama pelatihan serta pemagangan
4-6 bulan.  Rasio pelatih dengan siswa 1:5.  Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan Politeknik
Undip.
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PROPROPROPROPROVINSI DI YVINSI DI YVINSI DI YVINSI DI YVINSI DI YOGOGOGOGOGYYYYYAKAKAKAKAKARTARTARTARTARTAAAAA

9.   Pelatihan Anak Remaja Telantar

Penyelenggara

Program pelatihan ini dilaksanakan Panti Sosial Bina Remaja, Yogyakarta. Tujuan kegiatan ini
adalah sebagai berikut : (a) membantu anak telantar mengembangkan potensi diri dan keterampilan,
(b) menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan diri, dan (c) membantu anak mengatasi masalah
sosial yang mereka hadapi.

Program

Program pembinaan anak remaja telantar ini meliputi bimbingan fisik dan mental serta
memberikan pelatihan keterampilan di bidang perbaikan mesin, menjahit, dan sablon.

Total Peserta

Peserta kegiatan ini sebanyak 50 orang dan jumlah pelatih/pembimbing 20 orang.

Pembiayaan

Biaya kegiatan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Yogyakarta.
Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan, Panti Sosial Bina Remaja bekerjasama dengan Polsek/Polres,
Dinkes/Puskesmas, BLK, dan Kantor Agama.

10. Program Pelatihan Pemimpin Komunitas (Community Leaders Program/CLP)

Penyelenggara

Program ini diselenggarakan Fakultas Ekonomi, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
Tujuannya untuk menghasilkan sarjana yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan kelembagaan
dan pemberdayaan masyarakat desa.

Program

Kegiatan utama dalam program ini  meliputi pelatihan workshop, magang dan sebagainya.
Pembelajaran meliputi  kuliah di kelas,  kuliah lapangan dan kuliah keagamaan (rukhiah).

Lama Program

Pelaksanaan program ini selama empat tahun (setara S1).  Jumlah peserta 30 orang dan jumlah
pelatih/pembimbing 10 orang atau rasio pelatih dan peserta  1: 3.
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Matrik 2.  Hasil SWOT Program/Proyek Terbaik  di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

  No Program/Kasus Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman

Pembentukan
Kelas
Wirausaha
pada Sekolah
Menengah
Kejuruan
(SMK)

7.1.Siswa SMK
dibekali
keterampilan
berwirausahan
sehingga akan
terbentuk
wirausahawan
muda.

7.2.Siswa dibekali
pengetahuan
manajemen
sehingga
kemampuan
kerja
(employability)
lulusan SMK
meningkat.

7.3.Program ini juga
diikuti
perempuan (equal
employment
opportunity)

8.1.Membentuk jiwa
kewirausahaan
(enterpreneurship)

8.2.Siswa SMT
Grafika yang
berprestasi dapat
direkrut menjadi
pegawai PT Pura.

8.3.Didanai sendiri
oleh perusahaan
sebagai bukti
tanggung jawab
sosial kepada
masyarakat.

Program dapat
dilakukan di
SMK lain yang
memiliki
kebutuhan
akan
kewirausahaan
atau dengan
menciptakan
kebutuhan
tersebut

Perubahan
kurikulum dari
Depdiknas

Pelatihan Teknis
Grafika Bagi
SMT Grafika

Perkiraan biaya
untuk kegiatan
ini tidak ada

Kebutuhan
tenaga kerja
terampil di
bidang
percetakan di
sekitar PT
Pura Grup
tinggi.

 Keberlanjutan
program
terancam jika
anggaran
dihentikan oleh
perusahaan.
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  No Program/Kasus Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman

9.1.Program ini
mengkhususkan
pada angkatan
kerja usia muda
yang mengalami
masalah sosial
yaitu telantar
akibat kondisi
keluarga (broken
home atau
kemiskinan) .

9.2.Sebelum dilatih
dengan berbagai
keterampilan,
peserta diberi
bimbingan dan
konseling
psikologi untuk
memotivasi
mereka.

9.3.Peserta juga diberi
kesempatan
magang
diberbagai UKM

10.1.Target peserta
yang terdiri  dari
pemuda/pemudi
desa yang bersedia
tetap tinggal di
desa dan
dipersiapkan
mengembangkan
lembaga keuangan
(koperasi,
lembaga keuangan
mikro, LSM,
BMT) di desa
memberikan
manfaat dalam
penciptaan
lapangan kerja

Rehabilitasi  dan
Pelatihan
Keterampilan
Anak Telantar

Community
Leadership
Program (CLP)

 9.1Tenaga
instruktur
masih
kurang

9.2.Kelas
terbatas

9.3.Perlu
waktu
lama
karena
harus ada
pemulihan
kondisi
mental

Calon peserta
berasal dari
daerah yang
tersebar di DIY
sehingga
motivasi peserta
mengikuti
program secara
penuh kadang
menjadi
kendala.

Belum banyak
lembaga
pemerintah
yang
menangani
masalah ini
sehingga ada
kesempatan
untuk
memperluas
jaringan
kerjasama.

Banyak LSM
yang memiliki
perhatian
khusus pada
anak telantar
dan perlu
dilakukan
koordinasi.

10.1.
Banyaknya
pengusaha kecil
di daerah yang
perlu uluran
tangan dari
lembaga yang
lebih besar,
baik dari sisi
permodalan,
pendampingan.

10.2.
Banyaknya
angkatan kerja
terutama
sarjana yang
kurang siap

Sulit
mengubah
mental anak
telantar.

Jumlah anak
telantar
semakin
bertambah.

Semakin
rendahnya
keinginan
untuk bekerja
pada anak
telantar,
mereka lebih
menyukai jalan
praktis seperti
mengamen atau
mengemis.

10.1.Belum
banyak lembaga
seperti BUMN
yang
memberikan
dukungan dana,
sehingga jumlah
kelas/program
masih terbatas.

10.2.Dukungan
dari pemerintah
kabupaten
belum sampai
pada dukungan
dana, baru
sebatas
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  No Program/Kasus Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman

dan
pertumbuhan
usaha kecil di
desa sehingga
mengurangi
urbanisasi ke
kota.

10.2.Metode
pembelajaran
yang terdiri dari
tiga metode,
yaitu kuliah,
tatap muka,
kuliah lapangan
dan kuliah
rukhiyah
memberikan
pemahaman yang
lebih
komprehensif
dan kognisi,
pengalaman
pengelolaan
lembaga, dan
penguatan
motivasi
berusaha serta
nilai-nilai Islam.

10.3.Pada tahun
kedua, peserta
langsung
diarahkan pada
pendirian
lembaga
(Lembaga
Keuangan Mikro,
Koperasi, BMT).

memasuki
dunia kerja,
sehingga
program
memperoleh
dukungan
positif dari
pemerintah
daerah.

dukungan
moral.

10.3.Program
dapat
dijalankan
secara
berkesinambungan
jika ada
dukungan dari
berbagai
lembaga terkait.
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PROPROPROPROPROVINSI JAVINSI JAVINSI JAVINSI JAVINSI JAWWWWWA TIMURA TIMURA TIMURA TIMURA TIMUR

11.   Pelatihan  Otomotif dan  Otomasi Produksi

Penyelenggara

Program ini diselenggarakan Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi/Vocational
Education Development Centre (PPPGT/VEDC) Malang. Tujuannya  untuk meningkatkan
kemampuan teknis para peserta di bidang otomotif dan otomasi produksi.

Program

Program utama meliputi pelatihan di kelas dan kerja praktek di bengkel atau workshop dengan
menggunakan metode pelatihan teknis.

Peserta dan Lama Program

Peserta  sebanyak 6–12 orang  dengan jumlah pembimbing 1 orang atau  rasio antara pembimbing
dengan peserta 1:6 sampai 1:15.

Kinerja Program

Keberhasilan program-program pelatihan yang diselenggarakan VEDC ini didukung beberapa
faktor.  Faktor pendukung pertama adalah para pembimbing yang ahli di bidang teknis baik secara
teori maupun praktek.  Selain itu juga proporsi antara pelatih dengan peserta yang efektif yaitu 1:6
sampai 1:15.  Faktor kedua adalah jaminan langsung bisa ditempatkannya para peserta pascapelatihan.
Hal ini didukung kerjasama yang stabil dan berkesinambungan antara penyelenggara pelatihan dengan
perusahaan- perusahaan seperti Tjiwi Kimia, Siemens, Freeport dan Unilever. Faktor pendukung
lainnya adalah bantuan dana dari perusahaan-perusahaan dalam negeri serta asing yang secara langsung
memanfaatkan peserta paska pelatihan, makin meningkatkan kualitas program-program yang
diselenggarakan VEDC.  Kecukupan dana ini menjadikan VEDC mampu melengkapi pelatihan
praktek dengan peralatan yang cukup memadai.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan adalah perlunya pengembangan
keterampilan personal para peserta seiring dengan pemberian keterampilan teknis tersebut sehingga
mereka memiliki kecakapan teknik dan keterampilan personal yang baik dalam dunia kerja.
Tantangan  kedua adalah perlunya promosi program yang lebih baik dalam rekrutmen peserta.

12. Pengembangan Komunitas/Desa Binaan (Bogasari Flour Mills)

Penyelenggara

Program ini diselenggarakan PT Bogasari Flour Mills, Surabaya. Tujuannya untuk meningkatkan
kemampuan manajerial pengusaha kecil dan meningkatkan pengetahuan mereka mengenai kesehatan
makanan.
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Program

Pelatihan tentang cara berproduksi yang baik dan praktek cara pembuatan makanan dari terigu
seperti martabak, roti dan lain-lain termasuk penerapan sanitasi dan higinitas yang baik.

Peserta dan Lama Program

Total peserta sebanyak 100 orang dan pelatih 10 orang atau rasio pelatih dengan peserta 1:10.
Lama pelatihan satu minggu.

Kinerja Program

Bisa dibayangkan (dengan melihat jumlah pengusaha-pengusaha tersebut dengan jumlah
penduduk Indonesia) betapa besar pengisi pasar yang harus dilayani Bogasari sebagai produsen
terbesar.

Salah satu perhatian Bogasari adalah pengusaha kecil yang mempunyai kesadaran rendah dan
pengetahuan terbatas mengenai bahan baku dan manajerial. Oleh karena itu, sejak 1950, Bogasari
mempunyai program, yaitu pengembangan komoditas (commodity development), yang berisi pelatihan
pengujian roti, martabak, mi, bakso yang diproduksi perusahaan skala kecil.

Program Pengembangan Komunitas ini dilaksanakan bekerjasama dengan perusahan-perusahaan
di dalam kelompok usaha Indofood. Dari evaluasi program yang dilaksanakan, kegiatan ini cukup
efektif apabila dilihat dari proporsi antara peserta dengan pelatih, yaitu 1:5 sampai 1:10 dan dalam
pelatihan ini, peserta selain mendapatkan pengetahuan manajerial, juga mendapatkan pengetahuan
mengenai kesehatan pangan berdasarkan kriteria dinas kesehatan. Hal ini tentu saja semakin
meningkatkan mutu produk. Tantangan utama yang dihadapi dalam program ini adalah bagaimana
para pelatih menyampaikan materi supaya mudah diserap.

PROPROPROPROPROVINSI NUSA TENGGARA TIMURVINSI NUSA TENGGARA TIMURVINSI NUSA TENGGARA TIMURVINSI NUSA TENGGARA TIMURVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

13.    Pelatihan Kerajinan Bambu dan Pertukangan Bambu (YPB)

Penyelenggara

Program ini  diselenggarakan Yayasan Pengusaha Bambu sejak tahun 1995. Kegiatan utama
meliputi pembudidayaan bambu, permebelan, anyaman dan pembuatan rumah.

Program

Program utama meliputi pelatihan selama 10 hari dan kerja praktek selama satu bulan.  Tujuannya
untuk memberi bekal keterampilan bagi para pemuda di Maumere dalam pengolahan bambu sekaligus
untuk meningkatkan kesejahteraan. Total peserta 30 orang dan diasuh pelatih sebanyak 6 orang
atau rasio antara pelatih dengan peserta 1:5.

Kinerja program

Yayasan Pengusaha Bambu (YPB) memberikan pelatihan peningkatan keterampilan di bidang
kerajinan terutama terkait dengan bambu dan bebagai anyaman dari bambu. Pelatihan-pelatihan
yang diberikan sangat efektif baik dari segi proporsi antara jumlah peserta dan instruktur, segi
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pendanaan dan sisi hasil paska pelatihan (2:30). Keunggulan lain program ini adalah para peserta
paska pelatihan diharapkan mampu membuat berbagai produk tersebut dan bisa langsung
diperdagangkan di perusahan-perusahaan yang tergabung dalam YPB.

Yang menjadi tantangan adalah selain para peserta bisa menyalurkan produk-produk yang
mereka hasilkan ke YPB, peserta juga di kemudian hari diharapkan mampu berdiri di atas kaki
sendiri (berdikari). Sehingga YPB mempunyai tantangan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan
peserta serta meningkatkan kreatifitas peserta dalam pengolahan bambu. Atau bagi mereka yang
mengikuti pelatihan pertukangan bambu, lembaga ini juga harus melatih mental profesional mereka
dalam pertukangan, seperti pembuatan rumah atau peralatan berat dari bambu.

14.  Pelatihan Kerajinan dan Pembuatan Makanan serta Pelatihan
  Kewirausahaan (Kelompok Perempuan Tani “Woro Rite”)

Penyelenggara

Program ini  diselenggarakan Kelompok perempuan Tani Woro Rite sejak tahun 2000.  Kegiatan
utama meliputi pembuatan abon daging, tenun songket, bordir, pembuatan kripik singkong dan
pelatihan kewirausahaan.

Program

Program utama meliputi pelatihan dan praktek selama 7-10 hari. Total peserta sebanyak 140
orang (14 kelompok) dan tenaga pelatih sebanyak lima orang atau rasio antara peserta dengan pelatih
1:10.

Kinerja program

Keunggulan pelatihan ini adalah pelatihan keterampilan diiringi  dengan pembekalan
keterampilan kewirausahaan. Program-program pelatihan (pembuatan abon daging, tenun, songket,
border, kripik singkong, dan lainnya) ini juga lebih banyak diminati kaum perempuan, sehingga
meningkatkan kesempatan perempuan (equal opportunities) dalam meningkatkan kesejahteraan
keluarga. Para peserta paska pelatihan diharapkan memiliki salah satu keterampilan pembuatan
makanan, sehingga mereka bisa menjual produk tersebut untuk peningkatan perekonomian keluarga
(job creation).

Lebih lanjut lagi, para peserta diharapkan mampu mengembangkan keterampilannya untuk
membuka industri rumah tangga (entrepreneurship). Pelatihan ini juga diminati, terutama kaum
perempuan, terbukti dari jumlah para pesertanya yang hingga kini mencapai 14 kelompok (140
orang). Dengan sistem pembentukan kelompok-kelompok kecil (para peserta dibagi dalam kelompok-
kelompok kecil) memperlancar penyampaian materi-materi, terutama yang bersifat praktek. Para
peserta yang dibentuk dalam satu kelompok kecil didampingi peserta lain yang sudah lebih senior.
Hal ini menjadikan program pelatihan ini lebih efektif.

Kesulitan yang dihadapi lembaga ini adalah kurangnya partisipasi swasta dan pemerintah yang
mau membantu dan peduli terhadap keberhasilan program pelatihan ini. Tantangan utamanya adalah
sulitnya mengembangkan bakat kewirausahaan masyarakat, sehingga yang terjadi hanyalah
pengalihan keterampilan, tanpa diikuti peningkatan kemampuan manajerial peserta yang signifikan.
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Matrik 3.  Hasil SWOT Program/Kasus Terbaik  di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur

  No Program/Kasus Kekuatan Kelemahan Peluang Tantangan

Pelatihan
Otomotif

11.1. Instruktur pada
pelatihan ini
mempunyai
keahlian yang
baik di
bidangnya.

11.2. Perbandingan
antara instruktur
dan peserta yang
proporsional.

11.1.Meningkatnya
permintaan
tenaga kerja
yang kompeten
di bidang
otomotif.

11.2.Meningkatnya
minat  tenaga
kerja muda
untuk terjun di
bidang otomotif
dan otomasi
produksi.

11.3.Kerjasama
yang permanen
dengan
perusahaan
dalam negeri
dan asing (dari
segi finansial
dan kualitas
pelatihan)

12.1. Semakin
meningkatnya
jumlah
pengusaha
berbahan baku
tepung.

12.2.  Tingginya
konsumsi
masyarakat
terhadap
produk
berbahan baku
tepung (bakso,
mi, martabak
dll).

Sosialisasi/
promosi
program yang
kurang
diminati,
sehingga
mengurangi
ketimpangan
jumlah peserta

Pengembangan
Komunitas
(Bogasari Flour
Mills)

Terdapat
ketimpangan
jumlah peserta
antara program
yang satu
dengan yang
lain  (terdapat
program
favorit)

12.1. Rendahnya
tingkat
pendidikan
pengusaha
kecil,
sehingga
mempersulit
penyerapan
materi.

12.2.  Kesadaran
pengusaha
yang rendah
terhadap
manajerial
dan kualitas
produk.

Menumbuhkan
kesadaran
pengusaha
terhadap
pentingnya
pengelolaan
manajemen
usaha dan
kualitas produk
(kebersihan
tempat,
kesehatan dll).

12.1. Orientasi Pada
pengusaha kecil
(pengusaha roti,
martabak dan
peternak sapi
perah).

12.2.  Proporsi
antara instruktur
dan peserta
efektif.

12.3.  Metode
penyampaian
cukup baik.
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  No Program/Kasus Kekuatan Kelemahan Peluang Tantangan

13.1. Proporsi antara
pelatih jumlah
peserta yang
efektif.

13.2. Perbandingan
antara instruktur
dan peserta yang
proporsional.

14.1.  Pelatihan
keterampilan
diiringi dengan
pembekalan
keterampilan
kewirausahaan.

14.2.  Sistem
pembentukan
kelompok-
kelompok kecil
memperlancar
penyampaian
materi-materi
terutama yang
bersifat praktek

Pelatihan
Kerajinan
Bambu dan
Pertukangan
Bambu (YPB)

Semakin
bertambahnya
permintaan
produk
kerajinan dari
bahan bambu
dan
pertukangan

14.1.Banyaknya
permintaan
terhadap
produk-produk
yang
dihasilkan.

14.2.Antusiasme
para peserta
cukup tinggi.

Menumbuhkan
kesiapan peserta
berdiri di atas
kaki sendiri
(berdikari)

Pelatihan
Kerajinan dan
pembuatan
makanan serta
pelatihan
kewirausahaan
(Kelompok
Perempuan Tani
“Woro Rite”).

Sulitnya
mengembangkan
bakat
kewirausahaan
masyarakat,
sehingga yang
terjadi hanyalah
pengalihan
keterampilan,
tanpa diikuti
peningkatan
kemampuan
manajerial
peserta secara
signifikan.



48

4.  Kesimpulan dan R4.  Kesimpulan dan R4.  Kesimpulan dan R4.  Kesimpulan dan R4.  Kesimpulan dan Rekekekekekomendasiomendasiomendasiomendasiomendasi

1.   Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, berikut ini disajikan program/kegiatan yang dapat direplikasi
dalam kaitannya dengan peningkatan kemampuan kerja (employability), kesetaraan jender (equal
employment opportunities), kewirausahaan (entrepreneurship) dan penciptaan lapangan kerja baru
(employment creation) bagi kaum muda.

Kemampuan Kerja

Program/kegiatan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam peningkatan kemampuan kerja
kaum muda meliputi : (a) pelatihan teknisi spesialis, (b) penerapan CBT (Competency Based Training)
di SMK Negeri Jabotabek dan di VEDC (Vocational Education Development Centre) Malang. (c)
model pelatihan vokasional yang dilakukan oleh Pusat Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (PRVBD)
dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan komunitas bisnis seperti Yayasan Toyota dan Astra, PT
United Tractors, PT ISM Bogasari Flour Mills dan PT Pura Group. Penerapan CBT tersebut telah
terbukti mampu menyiapkan tenaga-tenaga muda siap pakai seperti di bidang penjahitan, instalasi
listrik, pengerjaan logam, perbaikan dan perawatan otomotif. Demikian pula kalangan komunitas
bisnis telah berhasil mencetak ribuan para teknisi seperti teknisi otomotif, percetakan, komputer,
elektronik, produksi dan pemasaran mi dan roti.

Kesetaraan Jender

Program-program di atas juga memberi peluang bagi perempuan mendapatkan keterampilan
terutama di bidang penjahitan (PRVBD, PT Pura Group, PT ISM Bogasari Flour Mills). Khusus di
PRVBD,  selain mendominasi program penjahitan garmen, perempuan juga disertakan mengikuti
program elektronika. Perempuan juga mendapatkan kesempatan luas untuk mengikuti program
kemitraan mi dan roti PT ISM Bogasari Flour Mills.

Kewirausahaan

Program-program unggulan di bidang kewirausahaan meliputi:  (a) Pengembangan Usaha Kecil
Menengah dan Koperasi yang di selenggarakan Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA). Selain YDBA
berhasil menggerakkan perusahaan-perusahaan kelompok Astra dan nonkelompok Astra baik di
bidang kemitraan, perkuatan modal dan pemasaran produk UKMK tersebut, YDBA juga telah
berhasil menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah serta BUMN dalam pengembangan
UKMK di seluruh Indonesia. YDBA juga telah mengembangkan berbagai lembaga pengembangan
bisnis (LPB) seperti di Tegal, Yogyakarta, Waru Sidoarjo dan Batam.

(b) Pengembangan kemitraan mi dan roti serta peternak sapi perah yang dipelopori PT ISM
Bogasari Flour Mills. Selain melatih sekitar 2.000 orang di bidang pembuatan mi dan roti serta
pemasarannya, perusahaan ini juga telah mendirikan 20 baking center yang tersebar di berbagai kota
besar serta bermitra dengan 14 koperasi peternak sapi perah yang beranggotakan 13.579 orang.

(c) Pengembangan usahawan muda (sarjana) yang dirintis Pusat Inkubator Agribisnis
Agroindustri (PIAA-IPB). Selain telah mencetak puluhan “sarjana pengusaha”, PIAA-IPB juga telah
berhasil meningkatkan produksi sekitar 25 usaha kecil berbasis hasil pertanian terutama di Jawa
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Barat. Selain mampu menyediakan lapangan kerja bagi dirinya (sarjana), unit usaha mereka juga
mampu menyediakan lapangan kerja bagi kaum muda di sekitarnya.  Salah satu peserta PIAA-IPB,
CV Citra Pangan Mandiri, misalnya, saat ini mampu memperkerjakan 600 orang terutama perempuan
muda.

Penciptaan Lapangan Kerja

Program-program yang berhasil menciptakan berbagai lapangan kerja terutama di pedesaan
meliputi  (a) Pelatihan Anak Remaja Telantar (DI Yogyakarta), (b) Pengembangan Masyarakat
(Bogasari Flours Mills Jatim), (c) Pelatihan kerajinan tangan bagi perempuan dan pelatihan
keterampilan dalam pembuatan produk-produk bambu di NTT. Keunggulan program-program ini
antara lain mampu menciptakan lapangan kerja bagi kaum muda, terutama perempuan dari berbagai
tingkat pendidikan.

2. Rekomendasi

 a.  Reformasi program pelatihan pemerintah

Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada dasarnya telah mengalokasikan anggaran
dalam jumlah besar di bidang pelatihan setiap tahunnya. Namun, program-program tersebut perlu
direformasi secara mendasar. Selain program-program pelatihan itu tumpang tindih (antardepartemen)
dan cenderung berupa pengulangan dari tahun ke tahun, tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan
program lebih difokuskan pada persyaratan administrasi keproyekan dan ketepatan waktu
pelaksanaan. Sedang pengawasan dan evaluasi kinerja program pelatihan itu dapat dikatakan sangat
lemah dan bahkan jarang dilakukan. Karena itu, pemerintah perlu mengadopsi model-model pelatihan
yang diselenggarakan berbagai komunitas bisnis tersebut di atas, seperti Yayasan Dharma Bakti
Astra dan P.T. ISM Bogasari Flour Mills. Selain kelompok sasaran jelas, programnya fokus,
pengawasan dan evaluasi berkelanjutan, pelaksanaan berbagai program itu juga didahului studi
kelayakan. Artinya pembinaan difokuskan hanya pada bidang usaha atau keterampilan tertentu
yang memang memiliki pasar dan tenaga-tenaga terampil tersebut sangat diperlukan oleh pengguna
jasa tenaga kerja tersebut.

b.  Pengembangan unggulan lokal

Setiap daerah memiliki komoditas khas yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti melinjo di
Kabupaten Pandeglang (Banten) atau bambu di Jawa Barat dan NTT. Pengembangan usaha kecil
berbasis komoditas lokal tersebut ternyata sangat potensial menjadi penyedia lapangan kerja di
pedesaan dari berbagai tingkat pendidikan. Demikian pula keterampilan yang bersifat turun-temurun
di suatu daerah perlu ditingkatkan agar mampu menghasilkan produk bermutu seperti halnya di
Tasikmalaya dan Maumere. Hal ini sangat penting mengingat munculnya berbagai industri di suatu
daerah seperti di Provinsi Banten sering mengakibatkan friksi sosial karena penduduk setempat
tidak dapat bekerja di industri-industri tersebut. Pengembangan komoditas unggulan dan
keterampilan turun-temurun tersebut diharapkan dapat mengurangi friksi sosial tadi.

c.  Proyek percontohan IYEN (Indonesian Youth Employment Network)

Hasil pendokumentasian ini pada dasarnya dapat digunakan dalam pelaksanaan IYEN meskipun
masih dalam bentuk percontohan. Di sekretariat IYEN, misalnya, komunitas bisnis, jajaran
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Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), jajaran Depnakertrans, serta instansi terkait lainnya
perlu dilibatkan. Depdiknas misalnya telah memiliki program Co-Op Education (Cooperative
Education) yakni berupa kerjasama antara perguruan tinggi dengan industri manufaktur dan jasa
dalam pemagangan mahasiswa baik di dalam maupun luar negeri. Pengkoordinasian seluruh program
tersebut tentu lebih berhasil guna di masa depan dalam meningkatkan kemampuan kerja kaum
muda di berbagai bidang keahlian dan keterampilan.

Percontohan tersebut  difokuskan di daerah-daerah yang memiliki masalah pengangguran akut
seperti di Jabotabek atau daerah khas lainnya seperti kawasan perairan seperti di kepulauan Riau
yang berdekatan Malaysia.  Dari ujicoba ini diharapkan dapat diperoleh model IYEN Nasional.

d.  Pembentukan jaringan balai pelatihan nasional

Pemerintah dan komunitas bisnis telah mendirikan berbagai balai pelatihan di seluruh Indonesia.
Bahkan beberapa balai-balai pelatihan tersebut tergolong modern. Namun harus diakui bahwa
kerjasama antarbalai pelatihan tersebut dapat dikatakan belum kondusif dan masing-masing cenderung
berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu, kinerja balai-balai tersebut perlu dikaji ulang dan selanjutnya
dibentuk balai-balai unggulan yang memiliki sertifikat internasional. Dengan demikian kompetensi
para lulusan balai-balai tersebut diakui oleh pengguna jasa tenaga kerja (komunitas bisnis) baik di
dalam maupun luar negeri. Hal ini semakin penting mengingat mutu TKI masih sering dianggap
rendah dibanding tenaga-tenaga kerja dari negara lainnya, seperti Filipina.
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Profil Program/kProfil Program/kProfil Program/kProfil Program/kProfil Program/kegiatan Tegiatan Tegiatan Tegiatan Tegiatan Terbaik di Provinsi Banten,erbaik di Provinsi Banten,erbaik di Provinsi Banten,erbaik di Provinsi Banten,erbaik di Provinsi Banten,
DKI JakDKI JakDKI JakDKI JakDKI Jakarta, dan Jawa Baratarta, dan Jawa Baratarta, dan Jawa Baratarta, dan Jawa Baratarta, dan Jawa Barat

PROPROPROPROPROVINSI BANTENVINSI BANTENVINSI BANTENVINSI BANTENVINSI BANTEN

1.1.1.1.1. PPPPPenerapan CBT enerapan CBT enerapan CBT enerapan CBT enerapan CBT (Competency Based T(Competency Based T(Competency Based T(Competency Based T(Competency Based Training)raining)raining)raining)raining) di SMK di SMK di SMK di SMK di SMK

1.1.   Aktivitas

• Pengiriman kepala sekolah dan guru penanggung jawab program ke Australia untuk
mengikuti “ on the job training “ selama dua bulan.

• Penyeleksian guru-guru sebagai fasilitator dan penilai.
• Penyeleksian murid-murid kelas dua sebagai peserta program.
• Penyusunan kurikulum berdasarkan PUIL 2000 (Persyaratan Umum Instalasi Listrik) guru

bersama pihak-pihak yang memiliki kepentingan (stakeholders ).
• Pelatihan dan Pemagangan serta evaluasi kinerja peserta program (sekolah dan stakeholders).

1.2.  Tujuan

Penyiapan tenaga kerja siap pakai di bidang instalasi listrik.

1.3.  Kelompok Sasaran

Murid-murid kelas dua SMK yang memiliki pengetahuan dasar yang kuat di bidang listrik dan
berminat sebagai instalator listrik.

1.4.  Latar Belakang

Tamatan SMK Jurusan Listrik dinilai belum siap pakai sebagai tenaga lapangan di bidang instalasi
listrik. Untuk itu, Pemerintah Indonesia (Ditjen Pendidikan Menengah dan Kejuruan) dan
Pemerintah Australia (AusAID) tengah melaksanakan suatu program bernama West Java Institutional
Development Project, yang melibatkan stakeholders sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kinerja peserta
program. Melalui program ini, lulusan SMK diharapkan siap pakai  di dunia industri.

1.5.  Proporsi Pelatih Dengan Peserta Program

Proporsi pelatih dengan yang dilatih adalah 1:2.

Lampiran 1Lampiran 1Lampiran 1Lampiran 1Lampiran 1
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1.6.  Lama Program

Lama program ini tergantung pada kemampuan peserta program. Seseorang dinyatakan lulus
(dianggap kompeten) bila telah mampu menyelesaikan 15 modul pelatihan serta lulus praktek
lapangan.

1.7.  Pelaksana

SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) 4 Tangerang
Jl. Veteran 1 A Tangerang

1.8.  Sponsor

Pemerintah Australia (AusAid)

1.9.  Jaringan Kerjasama

• Asosiasi Profesi Elektrik Indonesia (APEI).
• Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) dan Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI).

1.10.  Metode

Pelatihan ini menggunakan metode Competency Based Training (CBT)  sebagai berikut:

• Guru menyiapkan modul dan pekerjaan rumah untuk dipelajari peserta program di rumah.
• Setiap siswa harus mengerjakan setiap modul dengan baik dan benar.
• Guru kemudian memeriksa hasil pekerjaan peserta program. Bila telah benar, guru memparaf

buku log dan peserta diperbolehkan mengerjakan modul berikutnya. Sedangkan peserta
program yang belum benar hasil pekerjaannya disharuskan mengerjakan modul yang sama
hingga benar.

1.11.  Promosi

Seminar/Lokakarya, Internet dan lomba keterampilan IPTEK nasional.

1.12.  Hambatan

Biaya praktek meningkat sekitar 50 persen dibandingkan cara konvensional.

2.2.2.2.2. PPPPPelatihan Telatihan Telatihan Telatihan Telatihan Teknisi Spesialiseknisi Spesialiseknisi Spesialiseknisi Spesialiseknisi Spesialis

2.1.  Aktivitas

• Promosi program pelatihan
• Perekrutan dan penyeleksian peserta pelatihan.
• Pembekalan teori di kelas dan kerja praktek di Balai Latihan Kerja (BLK).
• Penempatan para lulusan.
• Pengawasan dan evaluasi kinerja para lulusan.
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2.2.  Tujuan

Melatih para pemuda hingga terampil sebagai teknisi di bidang las industri, elektronik industri,
mekanika industri, mesin dan logam.

2.3.  Kelompok Sasaran

Para pemuda usia produktif (15-20 tahun).

2.4.  Latar Belakang

Dunia industri sangat membutuhkan tenaga-tenaga yang kompeten di bidang pengelasan logam.
Untuk itu, penyiapan tenaga-tenaga siap pakai sangat diperlukan dalam pengembangan industri
nasional dan agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan tenaga-tenaga asing.

2.5.  Proporsi Pelatih dengan Peserta Program

Proporsi pelatih dengan yang dilatih adalah 1:2.

2.6.  Lama Program

Lama program pelatihan tiga tahun (1.920 jam per tahun).

2.7.  Pelaksana

Balai Latihan Kerja Industri Serang
Jl. Raya Pandeglang KM 3 Serang 42151
Telp. (0254) 200160, 213405, 219859
Faks. (0254) 200160
E-mail : blkiserang@yahoo.com

2.8.  Sponsor

• Pemerintah RI
• Pemerintah Austria (EMCO)

2.9.  Jaringan Kerjasama

• Depnakertrans RI.
• PT Siemens
• PT Wakner Biro Indonesia
• PT Krakatau Daya Listrik
• PT Femmy

2.10.  Metode

Kombinasi  metode ceramah (pembekalan teori) dan selanjutnya kerja praktek di BLK dan
magang di industri.

2.11. Promosi

•  Media elektronik (internet)
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•  Radio dan media cetak (surat kabar, brosur) serta pemasangan spanduk

2.12. Hambatan :  -

DKI JAKDKI JAKDKI JAKDKI JAKDKI JAKARTARTARTARTARTAAAAA

3.   P3.   P3.   P3.   P3.   Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK)engembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK)engembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK)engembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK)engembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK)

3.1.   Aktivitas

• Pendidikan dan pelatihan.
• Forum informasi dan konsultasi.
• Pengembangan forum komunikasi dan pasar.
• Pameran dan seminar.
• Perkuatan modal.

3.2.   Tujuan

• Menumbuhkan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) yang mandiri, modern, dan
tangguh.

• Menjalin kemitraan bisnis antarunit-unit industri Astra dengan unit-unit Usaha Kecil,
Menengah dan Koperasi (UKMK)

3.3.   Kelompok Sasaran

Usaha kecil, menengah, dan koperasi yang prospektif dikembangkan sebagai mitra unit-unit
usaha Astra.

3.4.     Latar Belakang

UKMK pada dasarnya sangat potensial sebagai mitra usaha industri-industri besar dalam
memproduksi berbagai barang dan jasa asalkan dibina sesuai azas-azas perusahaan modern. Untuk
itu pemberdayaan UKMK tersebut perlu dilakukan baik dalam penguasaan teknologi, penguatan
kemampuan manajerial dan permodalan maupun dalam pemasaran produk. Dengan terciptanya
kemitraan ini semua unsur di kalangan pelaku bisnis diharapkan berkembang dengan baik sehingga
kesenjangan antara UKMK dengan industri besar dapat dikurangi.

3.5.     Proporsi Pelatih dengan Peserta Program

Rasio antara pelatih dengan peserta program disesuaikan dengan kebutuhan.

3.6.     Lama Program

Lama pelatihan berkisar antara 4-6 hari kerja.

3.7.   Pelaksana

1. Kelompok Astra
• Yayasan Dharma Bhakti Astra

Jl. Majapahit No. 16 Jakarta Pusat 101160
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• Yayasan Toyota dan Astra
Jl. Yos Sudarso, Sunter II  Jakarta 14330

 2. UMK Binaan
• KKB Jakarta

d/a. Klinik Industri –YDBA
Jl. Rawagelam V SUIK Blok E No. 1
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13630
Telp. (021) 4601238, Faks. (021) 4601238
Daerah Binaan: Jabotabek dan sekitarnya

• KKB Bandung

d/a.  Balai Besar Pengembangan Industri Logam dan Mesin (BBLM)
Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung
Telp. (022) 2503171, Faks. (022) 2503978
Daerah Binaan : Bandung, Sukabumi dan sekitarnya

• KKB Ceper Klaten
d/a. Koperasi Batur Jaya, Batur, Ceper, Klaten
Telp. (0272) 52119, Faks. (0272) 51984
Daerah Binaan: Ceper, Klaten dan sekitarnya

• KKB  Waru Sidoarjo
d/a. Koperasi Waru Buana Putra
Jl. Ngingas Selatan No. 29, Waru, Sidoarjo
Telp. (031) 8535301, Faks. (031) 8532419
Daerah Binaan: Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya

• LPB Tegal
d/a. LIK Takaru Tegal
Jl. Raya Dampryak Km 4 Tegal
Telp. (0283) 57437, Faks. (0283) 54477
Daerah Binaan: Tegal, Kebumen, Purwerejo, Purwekerto

• KKB Sungai Puar, Agam
d/a. Kopinkra Sungai Puar
Jl. Raya Limo Suku, Sungai Puar, Agam, Sumatera Barat
Daerah Binaan: Agam dan sekitarnya

3.8.     Sponsor

PT Astra Internasional, Freeport, Pertamina, Sucofindo dan lain lain.
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3.9.     Jaringan Kerjasama

 Unit-unit usaha industri Astra: PT Federal Motor, PT Toyota Astra Motor,  PT Astra Daihatsu
Motor,  Komponen Group PT, PT Astra Mitra Ventura, PT Astra Agro Niaga, PT Sumalindo
Lestarijaya, Bank Mandiri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan,  Departemen Koperasi
dan  PPK,  Perguruan Tinggi,  Swiss Contact.

3.10.   Promosi

Pameran, internet dan media cetak (buletin).

3.11.   Metode

Metode penumbuhan kemitraan disajikan pada Gambar 1 dan 2

3.12. Hambatan

Peserta kemitraan kurang responsif dan struktur yang tepat masih perlu dicari.

4.  Kemitraan R4.  Kemitraan R4.  Kemitraan R4.  Kemitraan R4.  Kemitraan Roti, Mi dan Poti, Mi dan Poti, Mi dan Poti, Mi dan Poti, Mi dan Peternaketernaketernaketernaketernakan Sapi Pan Sapi Pan Sapi Pan Sapi Pan Sapi Peraheraheraheraherah

4.1.   Aktivitas

• Pendirian baking center di berbagai kota.
• Promosi program pelatihan.
• Pelatihan di baking center dan/atau pemagangan di industri mi.
• Pembentukan paguyuban.
• Penyeleksian calon mitra mi atau roti.
• Bantuan teknis pendirian unit usaha kecil,  manajemen, permodalan dan pemasaran produk.
• Pengawasan dan evaluasi kinerja mitra usaha.

4.2.   Tujuan

• Menumbuhkan usaha kecil roti dan mi.
• Melatih dan memagangkan calon mitra hingga terampil dalam pembuatan roti dan mi.

4.3.    Kelompok Sasaran

Laki-laki dan perempuan yang berminat di bidang usaha kecil roti dan mi.

4.4.    Latar Belakang

Usaha kecil roti dan mi pada dasarnya sangat potensial sebagai mitra usaha industri-industri
besar pangan seperti industri terigu. Dengan terciptanya suatu kemitraan antara unit-unit usaha
kecil tersebut dengan industri besar,  unit-unit usaha tersebut diharapkan dapat berkembang dengan
baik sesuai dengan norma-norma industri pangan modern, di samping menyerap tenaga kerja dalam
jumlah besar, baik di bidang produksi maupun pemasaran produk.
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4.5.    Proporsi Pelatih dengan Peserta Program

Rasio antara pelatih dengan peserta program disesuaikan dengan kebutuhan.

4.6.    Lama Program

Lama pelatihan berkisar 1-6  hari kerja.

4.7.   Pelaksana

1.   Kantor Pusat
PT ISM Bogasari Flour Mills
Jl. Raya Cilincing  - Tanjung Priok, Jakarta
Telp. (021) – 4301048 Ext. 303 (Dadang Suryaman)
Faks. (021) – 4357185

2. Baking Center
Bogasari Baking Center Surabaya  Jl. Embong Kenongo 30-32,  Surabaya  
Telp : (031) 5321531 - 5344724  Instruktur: Deni Panca Sulistio 
Bogasari Baking Center Bandung  Jl. Karapitan No. 108,  Bandung  
Telp : (022) 4206494  Instruktur: Lukman Setiawan 
Bogasari Baking Center Medan  Jl. Kapten Muslim Ruko Tata Plaza No. 31 A, Medan 
Telp : (061) 8468081  Instruktur: M. Syah Nur Imam 
Bogasari Baking Center Cirebon  Ruko Villa Kecapi Mas No. 8, Cirebon  
Telp : (0231) 484241  Instruktur: Prabowo  
Bogasari Baking Center Denpasar   Jl. Nakula No. 23, Denpasar  
Telp : (0361) 224160, Faks: 245456  Instruktur: Rony Sugiarto 
Bogasari Baking Center Yogyakarta  Jl. IKIP PGRI No. 407, Yogyakarta  
Telp : (0274) 375569, Faks: 375569  Instruktur: I Ketut Sukiarta 
Bogasari Baking Center Palembang  Jl. Jend. Sudirman No. 123, Palembang 
Telp: (0711) 363959  Instruktur: J.M. Qayyum 
Bogasari Baking Center Malang  THP Unibraw,  Jl. Veteran, Malang 
Telp: (0341) 581656, Faks: 569214  Instruktur: Muryanto dan Staff BBC Malang 
Bogasari Baking Center Surakarta  Jl. Dr. Soepomo No. 72A, Surakarta 
Telp. (0271) 724885, Faks: 724885  Instruktur: Suria Dermawan 
Bogasari Baking Center Manado  Jl. Sudirman No. 33, Manado 
Telp: (0431) 863261  Instruktur: Didik Karyanto 
Bogasari Baking Center Padang  Jl. Damar No. 48 B,  Padang 
Telp: (0751) 27268,  Faks: 32621  Instruktur: Aan Yuli Prasetyo
Bogasari Baking Center Jakarta Selatan  Jl. R.S. Fatmawati No. 24,  Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7514881-2  Instruktur: Firi Sakinat Irvandi 
Bogasari Baking Center Bogor  Jl. Jend. Sudirman No. 58A,  Bogor 
Telp: (0251) 336215  Instruktur: Mulyono 
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Bogasari Baking Center Lampung  Jl. Singosari No. 5, Bandar Lampung 
Telp: (0721) 241337  Instruktur: Tedy Arifianto 
Bogasari Baking Center Jakarta Barat  Ruko Intercon Plaza Blok C, No. 5, Jl. Meruya Ilir
Raya,   Jakarta Barat, Telp: (021) 5845467  Instruktur: Eko Nursyahid 
Bogasari Baking Center UNESA - Surabaya  Universitas Negeri Surabaya, Fak. Teknik,
Jurusan Teknik  Industri Kerumahtanggaan, Ged. A3, Jl. Ketintang, Sby. 
Telp: (031) 8280009 (psw:564)  Instruktur: Bambang Eko Hariyanto 
Bogasari Baking Center Pekalongan  Jl. W.R. Supratman No. 16, Pekalongan  
Telp: (0285) 421148  Instruktur: M. Fadhillah 
Bogasari Baking Center THP Unika Soegijapranata - Smg  Universitas Katolik
Soegijapranta, Fak.Teknologi Pertanian,  Jurusan Teknologi Pangan, Gedung Albertus
Lt. 2,  Jl. Pawiyatan Luhur IV/1, Bendan Dhuwur, Semarang 
Telp: (024) 8316142 (psw:174), Faks: 8445265  Instruktur: Laurentius Kristian 
Bogasari Baking Center Batam  Plaza Batamindo Lt.3 No. 19, Muka Kuning, Batam 
Telp: (0770) 612610  Instruktur: M. Irfan Indrayana 
Bogasari Baking Center Pondok Pesantren Sidogiri - Pasuruan  Pondok Pesantren
Sidogiri - Pasuruan

3.  Paguyuban/Koperasi Roti dan Mi
PAMAS (Paguyuban Pengrajin Mi Surabaya)
Cakupan Wilayah : Surabaya
Jumlah Anggota : 32 pengrajin
Jumlah Penjaja : 800 penjaja
Ketua : Suwiryo

Jl. Raya Keltek No. 7  -  (031) 7871021

PARIMAS (Paguyuban Pengrajin Mi Surakarta)
Cakupan Wilayah : Eks. Karisidenan Surakarta
Jumlah Anggota : 41 pengrajin
Ketua : Rochim A.S

Jl.Rambutan No. 38 RT. 1/6 Sragen - Surakarta
Jawa Tengah  -  (0271) 92844

PAMIYO (Paguyuban Pengrajin Mi Ayam Yogyakarta)
Cakupan Wilayah : Yogyakarta
Jumlah Anggota : 32 pengrajin
Ketua : Agus Supiyanto  -  0814-265451

PARIMBA (Paguyuban Pengrajin Mi Ayam Bandung)
Cakupan Wilayah : Bandung
Jumlah Anggota : 22 pengrajin
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Ketua : Broto Rustanto
Jl. Ciganitri Mukti IV No 3B Kec. Bojongsari Bandung
(022) 7509435

PAMAL (Paguyuban Pengrajin Mi Ayam Malang)
Cakupan Wilayah : Malang
Jumlah Anggota : 20 pengrajin
Ketua : Banu Andrianto

Jl. Ngamarto I No. 318  -  (0341)423297

PUMAS (Paguyuban Pengrajin Mi Ayam Banyumas)
Cakupan Wilayah : Banyumas
Jumlah Anggota : 12 pengrajin
Ketua : Suryoto

Jl. Progo No. 428 Cilacap, (0282)533718 

PAPMIRMA (Paguyuban Pengrajin Mi Ayam Madiun)
Cakupan Wilayah : Madiun
Jumlah Anggota : 37 pengrajin
Ketua : Gino

Jl. Margobawero Gg 17 No 15. (0351)493656

Tunggal Rasa Cirebon (Paguyuban Pengrajin Mi Ayam Cirebon)
Cakupan Wilayah : Cirebon
Jumlah Anggota : 36 pengrajin
Ketua : M. SuhermanJl Pulobaru Gang II/169. (0231)211704

Tunggal Rasa Gemilang (Paguyuban Pengrajin Mi Ayam Magelang)
Cakupan Wilayah : Magelang
Jumlah Anggota : 12 pengrajin
Ketua : Supriyanto

Jl. Pulobaru Gang II/169 -   (0231)211704

KOPERJA (Koperasi Pengusaha Roti Jakarta)
Cakupan Wilayah : Jabotabek
Jumlah Anggota : 70 Pengusaha Roti
Alamat Koperasi : Kalibata Timur I No. 12, Jalan Raya Pasar Minggu

Jakarta - Selatan   (021) 7992615 – 79774263 - 7974353
Ketua : Bapak H. Moh. Riza Malik

KOPERTA (Koperasi Pengusaha Roti Tangerang)
Cakupan Wilayah : Tangerang dan sekitarnya
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Jumlah Anggota : 23 Pengusaha Roti
Alamat Koperasi : Jl. Padasuka I No. 04, Pabuaran Tumpeng  - (021) 5521369
Ketua : H. Achmad Suwandi

Koperasi Boga Sanjaya
Cakupan Wilayah : Wonogiri dan sekitarnya
Jumlah Anggota : 33 Pengusaha Roti
Alamat Koperasi : Jl. Raya Wonogiri – Pacimantoro, Wonogiri -

(0273) 31933, 33565
Ketua : Mugiyono

KOPERYO (Koperasi Pengusaha Roti Yogyakarta)
Cakupan Wilayah : Yogyakarta dan sekitarnya
Jumlah Anggota : 41 Pengusaha Roti
Alamat Koperasi : Jl. Raya Bantul No. 72, Surodiningratan, Mantrijeron

(Pojok Beteng Kulon) Pugeran, Yogyakarta  -  (0274) 384750
Ketua : Sutinah Bariman

KOPERMI (Koperasi Roti dan Mi Bandung)
Cakupan Wilayah : Bandung dan sekitarnya
Jumlah Anggota : 31 Pengusaha Roti
Alamat Koperasi : Jl. Dumah No. 5, Bandung  -  (022) 4205143
Ketua : Hendy Alison

4. Peternak Sapi Perah Mitra
Koperasi Susu Warga Mulya
Cakupan Wilayah : Kec. Pakem dan sekitarnya
Jumlah Anggota : 495 peternak
Jumlah Sapi : 1.873  ekor
Alamat Koperasi : Jl. Palagan Tentara Pelajar, Mbunder, Purwobinangun,

Pekem,  Sleman, DIY  - (0274) 896154
Ketua : Danang Iskandar

KPSP (Koperasi Peternakan Sapi Perah) Setia Kawan
Cakupan Wilayah : Kec. Tutur Nongkojajar
Jumlah Anggota : 6.350 Peternak
Jumlah Sapi : 14.500 ekor
Alamat Koperasi : Kec. Nongkojajar, Kab. Pasuruan, Jawa Timur

(0343) 499099, 499283 Nomor Faks. (0343) 499322
Ketua : H.M. Moenawar
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KOPERASI Agroniaga Jaya Abadi Unggul (Jabung)
Cakupan Wilayah : Kec. Jabung dan sekitarnya
Jumlah Anggota : 3.679 Peternak
Jumlah Sapi : 2.800 ekor
Alamat Koperasi : Jl. Suropati 4 – 6, Kemantren, Jabung, Malang 65155

(0341) 791227, 791344, Faks.(0341)793100
Ketua I : Rahab Hadiwinoto, SH

KUD Sri Sedono
Cakupan Wilayah : Kec. Ngunut dan sekitarnya
Jumlah Anggota : 163 Peternak
Jumlah Sapi : 1.165 ekor
Alamat Koperasi : Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Jatim

(0355) 395436, Faks. (0355) 396177
Ketua  : Waridin

KUD Dewi Sri Bahagia
Cakupan Wilayah : Cigugur dan sekitarnya
Jumlah Anggota : 1.567 Peternak
Jumlah Sapi : 3.282 ekor
Alamat Koperasi : Jl. Lingkungan Lumbu No. 909, Kel/Kec. Cigugur,

Kuningan, Jawa Barat  -  (0232) 873900
Ketua : A. Kusmadhio

KUD Pasir Jambu
Cakupan Wilayah : Pasir Jambu dan sekitarnya
Jumlah Anggota : 1.325 Peternak
Jumlah Sapi : 3.136 ekor
Alamat Koperasi : Jl. Raya Pasir Jambu, Km.28.1, Ciwidey, Jawa Barat

(022)5927280, 5928201, Faks. (022) 5928708
Ketua : H. Yayat Sudiyat. W

4.8.   Sponsor

PT ISM  Bogasari Flour Mills.

4.9.  Jaringan Kerjasama

Usaha kecil roti dan Mi di Jabotabek, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surabaya,
Pasuruan dan lain-lain.

4.10. Promosi

Media cetak (surat kabar , brosur, pamflet) dan media elektronik (televisi, internet).
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4.11. Metode

Kombinasi metode ceramah (teori 10 persen) dan kerja praktek di baking center (90 persen).

4.12. Hambatan : -

JAJAJAJAJAWWWWWA BARAA BARAA BARAA BARAA BARATTTTT

5.5.5.5.5. PPPPPelatihan Keterampilan Velatihan Keterampilan Velatihan Keterampilan Velatihan Keterampilan Velatihan Keterampilan Vokokokokokasional bagi Pasional bagi Pasional bagi Pasional bagi Pasional bagi Penderita Cacat Fisikenderita Cacat Fisikenderita Cacat Fisikenderita Cacat Fisikenderita Cacat Fisik

5.1.   Aktivitas

• Penyeleksian calon peserta (penilaian fisik, mental, sosial dan aspek vokasional yang sesuai
dengan kemampuannya)

• Pelatihan dan kerja praktek secara intensif di BLK.
• Pemagangan perserta program di industri logam atau otomotif.
• Penempatan para lulusan.
• Pengawasan dan evaluasi keberadaan para lulusan baik yang telah bekerja maupun yang

belum bekerja.

5.2.  Tujuan

Melatih para penderita cacat (pria) hingga terampil di bidang komputer, penjahitan, desain
grafis, pengerjaan logam dan elektronik.

5.3.   Kelompok Sasaran

Pria cacat fisik usia produktif (17-30 tahun), minimal tamatan SLTA.

5.4.   Latar Belakang

Diestimasikan bahwa penyandang cacat di Indonesia pada tahun 1997 sebanyak 6,7 juta jiwa
dan 1.647.000 di antaranya penyandang cacat tubuh. Guna mengatasi masalah ini berbagai upaya
untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para penderita cacat tersebut telah dilakukan melalui sistem
panti maupun nonpanti, di antaranya melalui pelatihan di bidang pengerjaan logam.

5.5.   Proporsi Pelatih dengan Peserta Program

Rasio antara pelatih dengan peserta program 1:20

5.6.   Lama Program

Lama pelatihan delapan bulan

5.7.   Pelaksana

Pusat Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (PRVBD)
Depsos dan JICA
Jl. SKB No. 5 Karadenan, Cibinong-Bogor 16913
Telp. (0251) 654705
Faks.  (0251) 654703
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5.8.   Sponsor

Pemerintah Jepang c/q Japan International Cooperation Agency (JICA).

5.9.   Jaringan Kerjasama

PT Indomobil (Suzuki Motor), PT Gramedia, PT Indosiar.

5.10. Metode

• Pelatihan AMT (Achievement Motivation Training).
• Pembekalan teori (40 persen) dan praktek kerja di BLK (60 persen) selama + 1.200 jam.
• Pemagangan selama dua bulan di industri logam atau otomotif.

5.11. Promosi

• Media cetak (leaflet, buletin, brosur).
• Lokakarya/seminar.
• Media elektronik (internet).

5.12. Hambatan

Kalangan pengusaha belum sepenuhnya berminat merekrut penyandang cacat fisik sebagai
karyawan perusahaannya meskipun telah ada undang-undang yang mengatur.

6.   P6.   P6.   P6.   P6.   Pengembangan Kewirausahaan di Kalangan Sarjanaengembangan Kewirausahaan di Kalangan Sarjanaengembangan Kewirausahaan di Kalangan Sarjanaengembangan Kewirausahaan di Kalangan Sarjanaengembangan Kewirausahaan di Kalangan Sarjana

6.1.   Aktivitas

• Promosi program kewirausahaan (inkubator bisnis).
• Perekrutan dan penyeleksian calon peserta.
• Pemberian bantuan teknis (teknologi), managemen usaha, dan pemasara produk.
• Penjajakan calon mitra peserta.
• Penyediaan fasilitas (perkantoran, laboratorium, pabrik percontohan)

6.2.   Tujuan

Menumbuhkan calon wirausahaan di kalangan tamatan perguruan tinggi dan mengembangkan
usaha kecil berbasis hasil pertanian.

6.3.   Kelompok Sasaran

Tamatan perguruan tinggi (D3, S1, S2, S3) usia produktif (22-29 tahun) dan wirausahaan skala
kecil.

6.4.    Latar Belakang

Tamatan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya sebagai pencari kerja tetapi juga  mampu
menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan anggota masyarakat lainnya. Untuk mencapai tujuan
ini, IPB telah membentuk Pusat Inkubator Agribisnis dan Agroindustri, sebagai wahana tempat
berlatih para calon usahawan.
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6.5.   Proporsi Pelatih dengan Peserta Program

Rasio antara pelatih dengan peserta program 1:6-10 tergantung pada program pelatihan.

6.6.   Lama Program

Lama inkubasi tiga tahun

6.7.   Pelaksana

Pusat Inkubator Agrobisnis-Agroindustri (PIAA) - IPB
Kompleks AP4-FTDC, Kampus IPB – Darmaga
PO Box. 220,  Bogor 16002
Telp. (0251) 624 805 / 624 964
Faks.   (0251) 624 805 / 622 202

Beberapa peserta yang telah menyelesaikan masa inkubasi

1 Perusahaan Krupuk Ikan & Udang Cap 2 Gajah-Bogasari
Desa Kenanga Blok Dukuh, Kec. Sindang, Kab. Indramayu

2 Benur Mandiri Putra
Desa Karanganyar Rt. 07/02, Kec. Sindang, Kab. Indramayu

3 Krupuk Bunga Turangga
Desa Dukuh Kenanga Rt. 13/04, Kec. Sindang, Kab. Indramayu

4 Kripik Melinjo Lamah Kursi
Jl. Dadap Lama Rt. 3/1 Desa Karangampel, Kab. Indramayu

5 Traktor Tangan Sederhana
Jl. Raya Karanganyar, Kandanghaur, Indramayu

6 Perusahaan Sayur Mayur Pacet Segar
Jl. Raya Ciherang No. 48, Cianjur

7 Penggilingan Padi Primajaya
Kp. Rancagoong Rt. 18/05, Kec. Cilaku, Cianjur

8 Perusahaan Sayur Mayur Surya Farm
Gunung Putri Rt. 16/03 Sukatani, Pacet, Cianjur

9 Bawang Goreng Putra Mandiri
Kampung manis No. 174 Rt. 04/02, Desa Sukamulya, Kec. Garawang, Kab. Kuningan

10 Brasken Maskoen Industrial Company
Jl. Raya Manis Kidul No. 118, Kuningan
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11 Alat-alat Pertamanan Plamboyant
Jl. Raya Ciawigebang No. 193-195, Kuningan

12 Kopi Bubuk Cap Jangkar
Jl. Raya Pamegarsari No. 18 Rt. 04/03, Jasinga

13 Manisan buah-buahan Segar Sari
Jl. Talang Raya No. 30 B, Bogor

14 Pengrajin Sutera Alam Aman Sahuri
Jl. Otto Iskandardinata No. 12/297 A, Tarogong, Garut

15 Perusahaan Sayur Mayur PD Aswin
Kampung Renteng, Desa Cikandang, Garut

16 Perusahaan berbagai kembang gula
Desa Megugede No. 61 Jl. Raya Plered-Sumber, Cirebon

17 Perusahaan Kripik Pisang dan Pisang Sale Marga Rasa
Jl. Cigayam (Pasar) No. 322 Banjarsari, Ciamis

18 Perusahaan Sale Pisang dan Agar Tegil
Jl. Cokroaminoto No. 17, Ciamis

19 Perusahaan Dodol Tape Sinar 77
Jl. Leuwianyar, Tasikmalaya

20 Kue-kue Ibu Dinah
Jl. Merdeka No. 34, Bogor

21 Bhakri Snack
Jl. Setu Gg. Aster No. 13 Rt. 13/07, Desa Leuwimekar, Leuwiliang

22 PKK Aneka Sari
Jl. Setu Gg. Dahlia No. 15 Rt. 03/07, Desa Leuwimekar, Leuwiliang

23 CV. Kenanga
Jl. Mayor Oking Jayaatmaja No. 9, Bogor

24 Perusahaan Roti Gasandri
Desa Bojongjengkol Rt. 08/03, Ciampea, Bogor

25 Agri Nusa Sumatera
Jl. Raya Cibanteng No. 111 Rt. 02/01, Ciampea, Bogor
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Peserta yang sedang menjalani inkubasi

 1 CV. Graha Agri Industri
Jl. Puspa Kompleks AP4-FTDC Kampus IPB Darmaga

2 PT. Sufa Fajar Mas
Jl. Puspa Kompleks AP4-FTDC Kampus IPB Darmaga

3 MBrio
Villa Indah Pajajaran Blok B No. 17 Baranangsiang, Kec. Bogor Timur, Pemkot. Bogor

4 Alam Jaya
Desa Bantar Karet, Kec. Nanggung
Pemkab. Bogor

6.8.   Sponsor

IPB (sarana gedung).

6.9.   Jaringan Kerjasama

• Instansi pemerintah (Depdiknas, Depkop dan PPK, Deperindag, Depnakertrans)
• Lembaga keuangan dan asosiasi (modal ventura, bank BUMN, Asosiasi Pengusaha Retail

Indonesia, Kadin).
• AIBI (Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia)
• Organisasi Internasional (UNDP, APEC, Business Inovation Center)

6.10.  Metode

Penginkubasian peserta sampai mereka siap menjadi usahawan mandiri.

6.11.  Promosi

• Media cetak (leaflet, buletin, brosur).
• Lokakarya, seminar, pameran.
• Media elektronik (internet).

6.12.  Hambatan : -
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Profil Program/kProfil Program/kProfil Program/kProfil Program/kProfil Program/kegiatan Tegiatan Tegiatan Tegiatan Tegiatan Terbaik di Jawa Terbaik di Jawa Terbaik di Jawa Terbaik di Jawa Terbaik di Jawa Tengahengahengahengahengah
dan DI Ydan DI Ydan DI Ydan DI Ydan DI Yogyakogyakogyakogyakogyakartaartaartaartaarta

PROPROPROPROPROVINSI JAVINSI JAVINSI JAVINSI JAVINSI JAWWWWWA TENGAHA TENGAHA TENGAHA TENGAHA TENGAH

7.  P7.  P7.  P7.  P7.  Pembentukembentukembentukembentukembentukan Kelas Wan Kelas Wan Kelas Wan Kelas Wan Kelas Wirausaha pada Sekirausaha pada Sekirausaha pada Sekirausaha pada Sekirausaha pada Sekolah Menengah Kejuruanolah Menengah Kejuruanolah Menengah Kejuruanolah Menengah Kejuruanolah Menengah Kejuruan

7.1.   Aktivitas

• Penyeleksian calon peserta
• Pelatihan para siswa tentang kewirausahaan
• Pemagangan peserta program.

7.2.  Tujuan

Menghasilkan lulusan SMK yang bermental wirausaha dan membantu siswa-siswa tersebut
dalam perintisan usaha.

7.3.   Kelompok Sasaran

Murid-murid SMK di Magelang, Purworejo, Karanganyar, Semarang, Palangkaraya, Sampit
dan Banjarmasin.

7.4.   Latar Belakang

Keterampilan dan minat berwirausaha di kalangan lulusan SMK rendah.

7.5.   Proporsi Pelatih dengan Peserta Program

Rasio antara pelatih dengan peserta program 1:4.

7.6.   Lama Program

Lama program tiga tahun
7.7.   Pelaksana

Lembaga Pengabdian  kepada Masyarakat (LPM) Universitas Diponegoro (Undip Semarang)
Gedung Widiya Puraya Lt. I Kampus Undip Tembalang
Semarang 50275. Telp. (0274) 7460032.

Lampiran 2Lampiran 2Lampiran 2Lampiran 2Lampiran 2
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7.8.   Sponsor

Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur), Depdiknas.

7.9.   Jaringan Kerjasama

7.10. Metode

Pelatihan di kelas (teori) dan magang.

7.11. Promosi

Pamlet di kampus

8.  P8.  P8.  P8.  P8.  Pelatihan Keterampilan Grafikelatihan Keterampilan Grafikelatihan Keterampilan Grafikelatihan Keterampilan Grafikelatihan Keterampilan Grafikaaaaa

8.1.   Aktivitas

• Penyeleksian calon peserta
• Pelatihan para siswa tentang grafika
• Kerja praktek

8.2.  Tujuan

Menghasilkan lulusan SMT grafika siap pakai di industri percetakan.

8.3.   Kelompok Sasaran

Murid-murid SMT Grafika

8.4.   Latar Belakang

Keterampilan murid-murid SMT Grafika dalam desain grafis masih rendah.

8.5.   Proporsi Pelatih dengan Peserta Program

Rasio antara pelatih dengan peserta program 1:5.

8.6.   Lama Program

Lama program  4-6 bulan

8.7.   Pelaksana

PT Pura Grup
Jl. Agil Kusumadiya, Kudus
Telp. (0291) 444361 (hunting) 0291 444403

8.8.   Sponsor

PT Pura Grup

8.9.   Jaringan Kerjasama

Politeknik Universitas Diponegoro
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8.10. Metode

Pelatihan di kelas (teori) dan magang.

8.11. Promosi

8.12. Hambatan

DI YDI YDI YDI YDI YOGOGOGOGOGYYYYYAKAKAKAKAKARTARTARTARTARTAAAAA

9.   P9.   P9.   P9.   P9.   Pelatihan Anak Relatihan Anak Relatihan Anak Relatihan Anak Relatihan Anak Remaja Temaja Temaja Temaja Temaja Telantarelantarelantarelantarelantar

9.1.   Aktivitas

• Penyeleksian calon peserta
• Pelatihan para anak remaja telantar  tentang perbaikan mesin, menjahit dan sablon
• Kerja praktek

9.2.  Tujuan

Membantu anak remaja telantar dalam pengembangan potensi diri dan keterampilan sekaligus
mengatasi masalah-masalah sosial anak-anak telantar tersebut.

9.3.   Kelompok Sasaran

Anak-anak remaja

9.4.   Latar Belakang

Anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya karena
masih banyak orang tua yang belum mampu memenuhi hak anak secara wajar.

9.5.   Proporsi Pelatih dengan Peserta Program

Rasio antara pelatih dengan peserta program 1:3.

9.6.   Lama Program

9.7.   Pelaksana

Panti Sosial Bina Remaja Yogyakarta
Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta
(0274) 8685451

9.8.   Sponsor

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

9.9.   Jaringan Kerjasama

Polisi, Kantor Agama, Dinas Kesehatan, BLK.

9.10. Metode

Pelatihan di kelas (teori) dan kerja praktek.
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9.11. Promosi

10.  10.  10.  10.  10.  Community Leader PCommunity Leader PCommunity Leader PCommunity Leader PCommunity Leader Programmerogrammerogrammerogrammerogramme

10.1.   Aktivitas

• Pelatihan para mahasiswa (S1).
• Workshop dan magang.

10.2.  Tujuan

  Menghasilkan sarjana yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan kelembagaan dan
pemberdayaan masyarakat desa.

10.3.   Kelompok Sasaran

Para mahasiswa strata 1 (S1).

10.4.   Latar Belakang

Banyaknya sarjana yang kurang memiliki kecakapan di bidang pengelolaan dan pengembangan
kelembagaan serta pengembangan masyarakat.  Selain itu juga adanya kesenjangan pembangunan ekonomi
antara desa dan kota yang membutuhkan pengelolaan kelembagaan secara profesional di desa.

10.5.   Proporsi Pelatih dengan Peserta Program

Rasio antara pelatih dengan peserta program 1:3.

10.6.   Lama Program

Lama program empat tahun.

10.7.   Pelaksana

Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah Yogyakarta
Gedung Ki Bagus Hadikusumo, Kampus Terpadu UMY
Jl. Lingkar Barat Tamantirto Bantul Yogyakarta
Telp. (0274) 387656 ext. 117/0274-387646

10.8.   Sponsor

10.9.   Jaringan Kerjasama

Institute for Community Leader (ICL) Jakarta dan Pemkab/Pemkot.

10.10. Metode

Kombinasi metode kuliah di kelas, kuliah lapangan dan kuliah rukhiah.

10.11. Promosi

Presentasi ke berbagai Pemkab/Pemkot.

10.12. Hambatan

Ketersediaan dana.
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Profil Program/kProfil Program/kProfil Program/kProfil Program/kProfil Program/kegiatan Tegiatan Tegiatan Tegiatan Tegiatan Terbaik di Jawa Timur danerbaik di Jawa Timur danerbaik di Jawa Timur danerbaik di Jawa Timur danerbaik di Jawa Timur dan
Nusa TNusa TNusa TNusa TNusa Tenggara Timurenggara Timurenggara Timurenggara Timurenggara Timur

11.  P11.  P11.  P11.  P11.  Pelatihan Otomotif dan Otomasi Produksielatihan Otomotif dan Otomasi Produksielatihan Otomotif dan Otomasi Produksielatihan Otomotif dan Otomasi Produksielatihan Otomotif dan Otomasi Produksi

11.1.   Aktivitas

• Penyeleksian calon peserta (penilaian fisik, mental, sosial dan aspek vokasional yang sesuai
dengan kemampuannya).

• Pelatihan dan kerja praktek secara intensif di VEDC.
• Pemagangan perserta program di industri logam atau otomotif.
• Penempatan para lulusan.
• Pengawasan dan evaluasi keberadaan para lulusan baik yang telah bekerja maupun yang

belum bekerja.

11.2.  Tujuan

Melatih para pemuda di bidang teknik otomotif  hingga terampil dan siap pakai di industri
manufaktur dan/atau industri jasa.

11.3.   Kelompok Sasaran

Pemuda usia produktif (17-30 tahun), minimal tamatan SLTA.

11.4.   Latar Belakang

Dunia industri  saat ini membutuhkan tenaga-tenaga siap pakai dan kompetensinya telah diakui
para pemakai tenaga tersebut. Untuk memenuhi permintaan ini, Pemerintah RI dan Pemerintah
Jerman melalui GTZ telah mengembangkan VEDC (Vocational Education Development Center).

11.5.   Proporsi Pelatih dengan Peserta Program

Rasio antara pelatih dengan peserta program 1:6-15.

11.6.   Lama Program

Lama pelatihan enam bulan.

Lampiran 3Lampiran 3Lampiran 3Lampiran 3Lampiran 3
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11.7.   Pelaksana

Vocational  Education Development Center (VEDC)
Jalan Teluk Mandar, Arjosari Malang
Tromol Pos 5, Malang
Telp. (0341) 491239

11.8.   Sponsor

Pemerintah Jerman c.q. GTZ, Swiss Contact, PT Siemens, PT Freeport, PT Ciwi Kimia, dan
PT Unilever.

11.9.   Jaringan Kerjasama

Perusahaan swasta nasional (PT Siemens, PT Freeport, PT Ciwi Kimia, dan PT Unilever).

11.10. Metode

Pelatihan teknis

11.11. Promosi

• Media cetak (leaflet, buletin, brosur).
• Pameran.
• Media elektronik (internet).
• Road show ke berbagai perusahaan

11.12. Hambatan

Peminat program-program pelatihan yang tersedia tidak merata atau adanya program pelatihan
favorit.

12. Desa Binaan (Bogasari Flour Mills)12. Desa Binaan (Bogasari Flour Mills)12. Desa Binaan (Bogasari Flour Mills)12. Desa Binaan (Bogasari Flour Mills)12. Desa Binaan (Bogasari Flour Mills)

12.1.   Aktivitas

• Promosi program pelatihan.
• Pelatihan pengusaha kecil roti, mi, martabak dan produk berbasis terigu lainnya.
• Bantuan teknis pendirian unit usaha kecil, manajemen , permodalan dan pemasaran produk.
• Pengawasan dan evaluasi kinerja mitra usaha.

12.2.   Tujuan

• Meningkatkan mutu produk  roti,  mi, martabak dan produk lainnya.
• Meningkatkan pengetahuan para pengusaha kecil di bidang manajemen usaha dan kesehatan

pangan.

12.3.   Kelompok Sasaran

Laki-laki dan perempuan yang berkecimpung  di bidang usaha kecil roti, mi, martabak dan
produk berbasis terigu lainnya.
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12.4.   Latar Belakang

Kesadaran  kalangan pengusaha kecil  roti, mi, martabak dan produk pangan berbasis tepung
terigu di bidang mutu dan kesehatan pangan pada umumnya masih rendah. Untuk meningkatkan
mutu dan keamanan produk-produk berbasis terigu tersebut, PT ISM Bogasari Surabaya
menyelenggarakan berbagai pelatihan. Melalui pelatihan ini mutu produk  diharapkan meningkat
sesuai dengan persyaratan pangan yang sehat untuk dikonsumsi konsumen.  Dengan peningkatan
mutu ini, unit usaha para pengusaha kecil pangan tersebut diharapkan meningkat dan menyerap
tenaga kerja yang cukup banyak seperti penjaja mi atau roti.

12.5.    Proporsi Pelatih dengan Peserta Program

Rasio antara pelatih dengan peserta program 1:10.

12.6.    Lama Program

 Lama pelatihan berkisar antara 1-6 hari kerja.

12.7.   Pelaksana

PT ISM Bogasari Flour Mills Surabaya
Jl. Nilam Timur 16 Perak, Surabaya
Telp. (031) – 3281308

12.8.   Sponsor

PT ISM  Bogasari Flour Mills Surabaya

12.9.  Jaringan Kerjasama

Perusahaan-perusahaan di bawah Indofood group

12.10. Promosi

Media cetak (surat kabar , brosur, pamflet) dan media elektronik (televisi, internet).

12.11. Metode

Kombinasi metode ceramah (teori 10 persen) dan kerja praktek di baking center (90 persen).

12.12. Hambatan :

Tingkat pendidikan peserta rendah dan bervariasi sehingga  sulit menyiapkan bahan pelatihan.
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NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

13.  P13.  P13.  P13.  P13.  Pelatihan  Kerajinan Bambu dan Pelatihan  Kerajinan Bambu dan Pelatihan  Kerajinan Bambu dan Pelatihan  Kerajinan Bambu dan Pelatihan  Kerajinan Bambu dan Pertukertukertukertukertukangan Bambu  (YPB)angan Bambu  (YPB)angan Bambu  (YPB)angan Bambu  (YPB)angan Bambu  (YPB)

13.1.   Aktivitas

• Promosi program pelatihan.
• Pelatihan peserta terpilih di bidang budidaya, pengolahan bambu, anyaman bambu dan

pertukangan berbasis bambu.
• Pengawasan dan evaluasi kinerja para lulusan program pelatihan.

13.2.   Tujuan

Membekali keterampilan cara budidaya, pengolahan dan/atau anyaman bambu bagi kalangan
pemuda di Maumere.

13.3.   Kelompok Sasaran

Laki-laki usia produktif (15-29 tahun).

13.4.   Latar Belakang

Komoditas bambu banyak terdapat di Maumere NTT. Namun komunitas di daerah itu belum
mendapatkan manfaat bambu yang optimal baik sebagai salah satu unit usaha maupun dalam proses
pembuatan anyaman bambu. Padahal pasar produk ini cukup luas, terlebih bila diolah menjadi
bahan bangunan. Untuk itu Yayasan Pengusaha Bambu menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi
kalangan pemuda, yang kelak diharapkan mampu mengembangkan usaha berbasis komoditas bambu
tersebut.

13.5.    Proporsi Pelatih dengan Peserta Program

Rasio antara pelatih dengan peserta program 6:30.

13.6.    Lama Program

Lama pelatihan sekitar 40  hari, 10 hari berupa latihan dasar dan 30 hari pelatihan lanjutan.

13.7.   Pelaksana

Yayasan Pengusaha Bambu (YPB)
Jl. Namang Kewu, Kec. Kewapante, Maumere, NTT
Telp. (0382) 22757

13.8.   Sponsor

MISSEOR Jerman Kab. Sika

13.9.  Jaringan Kerjasama : -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

13.10. Promosi

Brosur dan sosialisasi dikalangan kelompok pemuda desa.
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13.11. Metode

Kombinasi metode ceramah (teori dan praktek).

13.12. Hambatan :

Para pemuda desa sulit melakukan improvisasi dalam pembuatan produk.

14.  P14.  P14.  P14.  P14.  Pelatihan Kerajinan  dan Pelatihan Kerajinan  dan Pelatihan Kerajinan  dan Pelatihan Kerajinan  dan Pelatihan Kerajinan  dan Pembuatan Makembuatan Makembuatan Makembuatan Makembuatan Makanan Serta Panan Serta Panan Serta Panan Serta Panan Serta Pelatihanelatihanelatihanelatihanelatihan

Kewirausahaan (Kelompok Perempuan Tani Woro Rite)

14.1.   Aktivitas

• Promosi program pelatihan.
• Pelatihan peserta terpilih di bidang pembuatan tenunan, ukiran dan anyaman.
• Pengawasan dan evaluasi kinerja para lulusan program pelatihan.

14.2.   Tujuan

Meningkatkan keterampilan kaum muda di bidang tenunan, ukiran dan anyaman.

14.3.   Kelompok Sasaran

Laki-laki dan perempuan usia produktif (15-29 tahun).

14.4.   Latar Belakang

Setiap daerah memiliki kain tenun, ukiran atau produk anyaman yang khas seperti kain tenun
ikat di NTT. Bila mutu dan desain produk ini senantiasa ditingkatkan sesuai selera konsumen,
produk-produk ini sangat potensial dikembangkan sebagai sumber mata pencaharian atau lapangan
kerja bagi kalangan pemuda. Untuk itu Koperasi Industri Kecil dan Menengah telah aktif
meningkatkan mutu sekaligus membantu pemasaran produk-produk ini sejak tahun 1992.

14.5.  Proporsi Pelatih dengan Peserta Program

Rasio antara pelatih dengan peserta program 1:10.

14.6.  Lama Program

Lama pelatihan 1-1,5 bulan.

14.7.  Pelaksana

Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan (KOPINKRA-LOKABINKRA)
Jl. Arif Sumoharjo No. 17 Kupang, NTT
Telp. (0380) 831434

14.8.   Sponsor

Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT
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14.9.  Jaringan Kerjasama :

PRJ (Pekan Raya Jakarta) dan industri-industri kecil di Kupang

14.10. Promosi

Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT

14.11. Metode

Kombinasi metode ceramah (teori dan praktek).
14.12. Hambatan :

Sulit memasarkan produk-produk industri kecil binaan ke pasar ekspor.


