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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah mengkaji strategi untuk meningkatkan

pertumbuhan UMKM pada tahap start up business dan survival business.
Tujuannya agar UMKM'dapat lebih banyak bertumbuh dan berkembang menjadi
pemsahaan yang besar. Hal ini perlu dilakukan karena sektor UMKM telah
terbukti dua kali menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi dan kontribusinya
terhadap pembentukan PDB yang lebih besar dibandingkan dengan usaha besar.

amun demikian pertumbuhan UMKM cukup lambat yaitu hanya 2,9 persen
sehingga dipred.iksi hingga tahun 2020, jumlah UMKM hanya mencapai 73,14
juta, Padahal dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 132,25 juta , maka
seharusnya penyerapan tenaga kerja oleh UMKM adalah 128,34 juta. Artinya
jumlah UMKM yang dibutuhkan untuk mampu menyerap seluruh tenaga kerja

.. adalah 80,71 juta. Dengan demikian agar UMKM mampu menyerap tenaga kerja
di taboo 2020 maka jumlah UMKM yang dibutuhkan adalah 29,41 juta
dibandingkan denganjumlah UMKM tahun 2008 (51,3 juta) .

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan
pendekatan rasionalistik. Metode kualitatif-rasionalistik ini didasarkan atas
pendekatan holistik berupa suatu konsep umum (grand concep ts) yang diteliti
pada objek tertentu ispesific object) . Hasil penelitian ini, se1anjutnya diposisikan
kembali pada konsep umumnya .

Hasil penelitian ini menunjukkan diperlukan pendidikan entrepreneurship
sejak dini hingga perguruan tinggi yang dituangkan melalui kebijakan pendidikan
nasional. Dengan mahasiswa, metode dan mentor yang tepat, maka jumlah
penambahan UMKM sebanyak 29,41 juta di tahun 20~0 akan dapat di eapai.
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1. Pendahuluan
Sektor Usaha Mikro, Keeil dan Menengah (UMKM) telah terbukti dua

kali menyelamatkan Indonesia dan krisis ekonomi yaitu pada tahun 1998 dan
2008 (Kuncoro , 2008 dan Juniati, 2009) dibandingkan dengan Usaha Besar (UB)

, dengan berperan sebagai penjaga stabilitas sosial dan perekonomian dengan
menjadi economic safety net tanpa harns diberikan subsidi oleh Pemerintah
(Sambutan Deputi Gubernur BI, 2009). Ada empat faktor yang membuat UMKM
mampu bertahan menghadapi krisis global yaitu: (1) tidak memiliki utang luar
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