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Presentation Overview 

• Kondisi ekonomi 

• Permasalahan Kewirausahaan 

• Peran Negara dalam pengembangan 
kewirausahaan 

• Pengalaman di luar negeri 

• Transformasi yang diharapkan 

• Perbedaan paradigma yang dapat diharapkan 

• Saran untuk peningkatan kualitas Naskah 
Akademik 

• Masukan untuk optimalisasi Raperda 

 

 



Kondisi Ekonomi 

Indikator 2013 2014 2015 

PDRB Rp 84,92 
triliun 

Rp 92,83 
triliun 

Rp 101,4 
triliun 

Pertumbuhan 9,93% 9,31% 9,23% 



Peta UMKM DIY  
   

No. 
  

Skala Usaha 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Usaha Kecil 111.591 111.912 120.725 125.836 126.749 

2 Usaha Mikro 50.999 51.459 55.176 57.512 57.930 

3 Usaha 

Menengah 

30.801 31.121 33.326 34.737 34.989 

4 Usaha Besar 10.604 10.718 11.476 11.962 12.049 

  Jumlah 203.995 205.210 220.703 230.047 231.717 

Sumber: Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM DIY, 2016 dikutip 
dari Naskah Akademik  



Peta UMKM DIY  
 

  
No. 

  
Jenis Usaha Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Aneka Usaha 43.976 44.452 47.810 49.923 50.283 

2 Perdagangan 58.363 58.601 63.025 65.610 66.086 

3 Industri Pertanian 55.496 55.767 59.976 62.519 62.980 

  
4 Industri Non 

Pertanian 
46.160 46.390 49.892 51.995 52.368 

  Jumlah 203.995 205.210 220.703 230.047 231.717 

Sumber: Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM DIY, 2016, dikutip 
dar Naskah Akademik  



Permasalahan Entrepreneur 

• Rasio wirausaha Indonesia masih rendah 3,1% 

• Komparasi negara lain 

– Malaysia 5% 

– China 10% 

– Singapura 7% 

– Jepang 11% 

– AS 12% 



Permasalahan Kewirausahaan 

1. Kebijakan yang belum mendukung 
pengembangan Kewirausahaan 

2. Pelaku wirausaha belum memiliki mental 
entrepreneur yang profesional 

3. Sulitnya atau kurangnya akses ke permodalan 

4. Permasalahan hak paten 

5. Lemahnya pengembangan SDM 

6. Lemahnya pengembangan Teknologi 

7. Lemahnya infrastruktur teknologi informasi 

 



Implikasi Permasalahan 
Kewirausahaan 

• Akses pasar sulit 

• Pengembangan usaha lambat 

• Keuntungan kecil 

• Pertumbuhan ekonomi rendah 

• Kesejahteraan masyarakat terbatas 

• Kemajuan Pemda terhambat 



Ekosistem Kewirausahaan 

 

Mazzarol, 2014 



Peran Pemerintah dalam 
pengembangan kewirausahaan 

Mason dan Brown (2014) 

• Jadikan pembentukan kegiatan kewirausahaan 
sebagai prioritas pemerintah 

• Pastikan bahwa kebijakan pemerintah 
dikembangkan secara holistik mencakup 
semua komponen ekosistem 

• Biarkan solusi pertumbuhan alami bukan top-
down - Bangun dari industri yang ada yang 
terbentuk secara alami di daerah masing-
masing 



Peran Pemerintah dalam 
pengembangan kewirausahaan 

• Pastikan semua sektor industri mendapat perhatian 
tidak hanya berteknologi tinggi - Dorong 
pertumbuhan di semua sektor industri termasuk 
perusahaan dengan teknologi rendah, menengah, 
dan tinggi. 

• Memberikan kepemimpinan namun mendelegasikan 
tanggung jawab dan kepemilikan. Adopsi pendekatan 
‘top-down’ dan ‘bottom-up’. 

• Kembangkan kebijakan yang memenuhi kebutuhan 
bisnis dan tim manajemennya. 

 



Contoh Best Practice - Singapura 

Beberapa kebijakan Ekonomi di tahun 2014 

• Memberikan bantuan hingga S$1 juta (US$790,000) kepada 
perusahaan yang melakukan groundbreaking teknologi 

• Memberikan aturan yang kondusif untuk equity 
crowdfunding 

• Subsidi untuk pembangunan fibre broadband 

• Subsidi hingga 80% biaya penggunaan fibre broadband hingga  
at S$200,000 (US$158,000) per building.  

• Membantu kredit mikro untuk UKM baru dan mengambil 
alih resiko hingga 70% 

 



Apa yang ada di Raperda 
Kewirausahaan? 

a. Rencana Induk Kewirausahaan Daerah; 

b. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; 

c. Pembangunan sumber daya Wirausaha; 

d. Pembangunan sarana dan prasarana; 

e. Pemberdayaan Kewirausahaan; 

f. Insentif; dan 

g. Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah. 

 



Perbedaan paradigma yang 
diharapkan dari Raperda 

Perencanaan  
Terpisah 

Perencanaan  
Terpadu 
(RIKD) 

Pengorganisasian 
Terpisah 

Pengorganisasian 
Terkoordinir 

(Gugus Tugas) 



Saran untuk peningkatan kualitas 
Naskah Akademik 

• Raperda menyebut secara eksplisit dua hal yang 
terkait dengan kewirausahaan daerah yaitu 
kewirausahaan dan kewirausahaan sosial. Naskah 
akademik belum memuat pembahasan tentang 
definisi, gambaran, perkembangan dan konteks masa 
kini tentang kewirausahaan sosial ataupun pelaku 
wirausaha sosial.  

• Data pada Tabel 2.10 tentang pertambahan wirausaha 
baru 2012-2015, perlu diverifikasi ulang. Kenaikan 
445% dari 16.506 ke 90.000 agak kurang logis, dan 
tidak konsisten dengan Tabel 2.8 dan Tabel 2.9  



Saran untuk peningkatan kualitas 
Naskah Akademik 

• Raperda menyebut secara eksplisit dua hal yang 
terkait dengan kewirausahaan daerah yaitu 
kewirausahaan dan kewirausahaan sosial. Naskah 
akademik belum memuat pembahasan tentang 
definisi, gambaran, perkembangan dan konteks masa 
kini tentang kewirausahaan sosial ataupun pelaku 
wirausaha sosial.  

• Raperda menyebut secara eksplisit Sistem Inovasi 
Daerah. Naskah Akademik perlu memberi gambaran 
tentang cara kerja, input proses dan output dari 
sistem inovasi ini. 



Saran untuk peningkatan kualitas 
Naskah Akademik 

• Temuan krusial pada naskah akademik seperti 
dukungan akses pasar tampak belum tersambung 
dengan Raperda.  

• Gambar 2.9 (hal 100) menunjukkan bahwa 87.04% 
pelaku usaha menganggap pasar merupakan kegiatan 
yang paling sulit dilakukan dalam pengembangan usaha 

• Sebagai hal yang paling sulit, naskah akademik 
sebaiknya bisa memberikan alternatif-alternatif 
pemecahannya dan raperda perlu lebih tegas 
menunjukkan bentuk-bentuk komitmen guna 
pemecahan masalah ini.  



Akses Pasar - Konsep Raperda 

– (Sosialisasi dan Promosi psl 19.6b) untuk pembukaan akses 
pasar 

– (Pendampingan psl 24.2) …diberikan melalui program …… 
perluasan pasar, dan penyebaran informasi yang seluas-luasnya. 

– (Inkubator, psl 17.3f) berkembangnya jejaring untuk 
memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, 
permodalan, pasar, informasi, dan teknologi. 

– (Sistem informasi, psl 19.2b) menyebarluaskan informasi 
mengenai pasar, sumber Pembiayaan dan pendanaan, 
Penjaminan, serta teknologi 

– (Kemitraan psl 19.5c) mendorong terbentuknya struktur pasar 
yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan 
perlindungan terhadap konsumen. 



Akses pasar - Masukan untuk 
optimalisasi Konsep Raperda 

• Bisa dipertimbangkan untuk mengeksplisit keberpihakan 
Pemda dalam:  

• menggunakan UKM lokal untuk proyek-proyek pemerintah 
dan produk wirausaha lokal untuk pemenuhan barang dan 
jasa pemerintah. 

• Dorongan pada pegawai Pemda untuk belanja di toko-toko 
milik rakyat 

• Dorongan pembentukan pasar online UKM DIY (seperti 
bukalapak.com) 

• Dorongan pasar mingguan di berbagai lokasi (dimuat di 
perda agar ada payung hukum)  

• Fasilitasi penetrasi pasar luar DIY dan Luar negeri 

 



Aspek Infrastruktur 
Kewirausahaan 

• (pasal 19 ayat 1) Pemerintah Daerah menciptakan 
infrastruktur Kewirausahaan Daerah yang meliputi: 

• a. informasi usaha; 

• b. sarana dan prasarana; 

• c. Pembiayaan; 

• d. Kemitraan;  

• e. sosialisasi dan promosi; dan 

• f. perizinan. 

Masukan: 

Perlu dipertimbangkan untuk memasukan aspek “fasilitasi 
sertifikasi” seringkali menjadi kendala wirausaha (sertifikasi 
halal, balai POM, ISO, dan standar kualitas) 



Aspek insentif dan sanksi 

• INSENTIF 
• Pasal 23 
• (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif  kepada 

wirausaha dan wirausaha sosial. 
• (2) Dalam memberikan Insentif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pelaku 
usaha. 

• (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 
berupa: 

• a. kemudahan perizinan; 
• b. kemudahan pendanaan; 
• c. pendampingan; dan 
• d. advokasi. 
• e. penyediaan hibah bergulir. 

 



Aspek insentif dan sanksi 

• Pasal 24 
• (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan perizinan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a sesuai dengan 
kewenangannya, berupa: 

• a. pemberian keringanan persyaratan; 
• b. penyederhanaan proses; 
• c. pembebasan dari pengenaan retribusi serta pungutan lainnya; 

dan/atau 
• d. pelayanan lain di bidang perizinan. 
• (2) Kemudahan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 

(3) huruf b dapat berupa: 
• a. penyederhanaan tata cara mendapatkan kredit; 
• b. penyediaan loket khusus untuk layanan dan informasi kredit kecil; 
• c. pemberian keringanan persyaratan jaminan tambahan; 
• d. keringanan suku bunga; dan/atau 
• e. penyediaan hibah bergulir. 

 



Aspek insentif dan sanksi 

Pasal 25 

(1) Wirausaha dan Wirausaha Sosial yang menerima insentif 
wajib memanfaatkan insentif secara bertanggung jawab. 

(2) Wirausaha dan Wirausaha Sosial yang tidak memenuhi 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi 
administratif . 

(3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berupa: 

a. teguran tertulis; dan/atau 

b. penghentian insentif dan bantuan. 
 



Masukan terhadap aspek insentif 
dan sanksi 

• Ada beberapa jenis insentif seperti 
pendampingan, advokasi, penyederhanaan 
proses yang tidak tepat disebut insentif karena 
sebenarnya merupakan tugas pemda. 



Gugus Tugas - Raperda 

• Pasal 9 ayat 3: Gugus tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur 
OPD, organisasi pemuda, organisasi usaha 
mikro kecil dan menengah, unsur Perguruan 
tinggi, Pengusaha dan/atau Tokoh masyarakat 

• Masukan: 

• Bisa dipertimbangkan memasukkan unsur 
lembaga keuangan agar bisa sinkron dengan 
fasilitasi aspek permodalan 



Wirausaha Pemerintah Daerah? 

• Raperda belum menyentuh wirausaha Pemerintah 
Daerah yang juga perlu ditumbuhkembangkan untuk 
penguatan ekonomi daerah, efisiensi pemda dan 
pemerataan ekonomi agar “kue keuntungan” tidak 
hanya dinikmati Pengusaha besar. 

• Pengalaman Pemda Kulonprogo mengembangkan 
‘Airku’ merupakan bentuk kewirausahaan daerah yang 
perlu dicarikan positioningnya dalam Raperda agar 
terobosan pemda bisa terus berkembang. 



Aspek konsistensi pilihan kata 

(psl 14 ayat 2) Nilai-nilai Kewirausahaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mencakup: 

a.Kreatif dan inovatif; 

b. kedisiplinan, keberanian, pantang menyerah, dan kerja keras; 

c. mandiri dan bertanggung jawab; dan 

d. kepedulian pada sesama manusia, lingkungan dan alam. 

 

• Masukan: 

• Kata “kedisiplinan” ,  “keberanian” dan ‘kepedulian’ kata 
benda tak berwujud tidak konsisten dengan yang lain (kata 
sifat), sehingga perlu diubah menjadi “disiplin” , “berani” dan 
“peduli”. 

 



Kesimpulan 

• Tingkat wirausaha di DI Yogyakarta masih rendah, 
menunjukkan rendahnya tingkat kehadiran 
pemerintah dalam masalah yang dihadapi wirausaha 

• Raperda telah didesain agar Pemda DIY hadir di 
tengah masyarakat menyelesaikan masalah yang 
mereka dihadapi 

• Naskah akademik telah dengan baik memberi 
landasan ilmiah Raperda, tapi masih ada beberapa 
bahasan penting yang belum tercover 

• Untuk lebih optimal beberapa aspek dalam Raperda 
perlu dicermati ulang untuk diperbaiki 

 



Sekian dan Terima kasih 
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