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Peran Sektor Swasta dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi di Daerah Tertinggal, 
Pendekatan Progam P2DTK1 

1. Latar Belakang 

Program prioritas yang terkait dengan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan daerah khusus 
di Indonesia, meliputi: (1) Harmoni sosial, meliputi perbaikan proses desentralisasi, turut serta 
menjaga dan menanggulangi keamanan dalam negeri dari gerakan separatisme, konflik SARA, 
harmonisasi dan integrasi sosial; (2) Agenda dan program keadilan, hukum, dan HAM akan 
bersinggungan dengan keadilan sosial dan persamaan kesempatan; (3) Agenda dan program 
demokrasi yang bersinggungan dengan perwujudan masyarakat madani seperti pemberdayaan 
masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; (4) Agenda dan program 
ekonomi dan kesejahteraan akan bersinggungan dengan memacu pertumbuhan ekonomi daerah, 
meningkatkan peran sektor riil dan dunia usaha, mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, 
memacu pembangunan infrastruktur, menggalakkan dan menggerakkan investasi dan peningkatan 
kualitas hidup, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup. 
Pembangunan daerah tertinggal dan khusus merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu 
wilayah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan keterbatasan 
fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama dengan masyarakat 
Indonesia di daerah lainnya. Pembangunan tidak hanya aspek ekonomi, juga aspek sosial, budaya, dan 
keamanan. Namun kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah tertinggal dan khusus 
juga memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah. 
Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan program pembangunan yang lebih difokuskan 
pada upaya percepatan pembangunan di daerah yang kondisi sosial, ekonomi, keuangan daerah, 
aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur masih tertinggal. Kondisi tersebut pada umumnya 
terdapat pada daerah yang secara geografis terisolir dan terpencil sieperti daerah perbatasan 
antar negara, pulau-pulau kecil, pedalaman, serta rawan bencana alam dan bencana sosial.  
Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), yang saat ini dikenal 
juga dengan nama Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal dan Khusus 
(PNPM DTK)  merupakan salah satu program pemerintah untuk mempercepat kegiatan pembangunan 
di daerah tertinggal dan khusus dengan cara mempertemukan pendekatan bottom-up planning yang 
dilakukan masyarakat dengan perencanaan pemerintah daerah kabupaten.  
Salah satu bidang kegiatan program P2DTK adalah Pengembangan Sektor Swasta (PSS) dalam 
rangka menunjang pengembangan ekonomi daerah. Kegiatan PSS akan bekerjasama dengan 
pemerintah daerah dan lembaga lainnya yang sudah melaksanakan program-program spesifik untuk 
mengatasi masing-masing masalah infrastruktur, jaringan pemasaran, sumberdaya manusia, akses 
terhadap modal, dan regulasi ekonomi serta memfasilitasi daerah untuk mengatasi permasalahan 
ekonomi secara terpadu.  
Tujuan PSS ini secara umum dalam rangka membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam 
memulihkan kondisi pelayanan usaha, membangkitkan kembali iklim usaha dan investasi guna 
mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Adapun fokus kegiatan PSS adalah pada penguatan 
kapasitas pemerintah daerah dalam memperbaiki iklim usaha agar lebih kondusif, peningkatan 
keterlibatan sektor swasta dalam perumusan kebijakan pengembangan ekonomi daerah dan strategi 
pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pendukung kegiatan 
ekonomi. Hasil akhir dari serangkaian kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi 
percepatan laju pertumbuhan ekonomi daerah. 

2. Sasaran dan Strategi 
Kelompok sasaran dari kegiatan bidang PSS ini adalah: 
(1) Pelaku usaha/industri lintas sektoral, terutama Usaha Micro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM)/Industri Kecil Menengah (IKM). 
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(2) Institusi pemerintah daerah, yang secara langsung memiliki keterkaitan dengan pengembangan 
ekonomi dan sektor swasta, khususnya dalam hal pengambilan kebijakan ekonomi daerah.   

Strategi PSS mengutamakan penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan sektor swasta. Hal ini 
dilakukan dengan mekanisme dialog antara pemerintah dan pelaku sektor swasta yang mengarah pada 
terciptanya iklim usaha yang kondusif. Dialog-dialog yang dikembangkan terutama membahas upaya-
upaya untuk mengatasi kegagalan pasar, seperti ketidakmampuan ekonomi menyerap dampak 
eksternalitas dari suatu aktivitas ekonomi, rendahnya kapasitas manajerial stakeholder, rendahnya 
akumulasi modal, ataupun dikarenakan tidak optimalnya pemanfaatan sumberdaya.  
Adapun strategi yang akan dilakukan bidang PSS ini, antara lain:  
(a) Pengadaan dan perbaikan infrastruktur pendukung kegiatan usaha.  
(b) Pengembangan mekanisme dialog antara sektor swasta dan pemerintah daerah dalam perumusan 

strategi pengembangan iklim usaha dan investasi. 
(c) Membangun jaringan kerjasama untuk pengembangan iklim usaha dan investasi.  
(d) Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam perumusan regulasi/kebijakan daerah. 
(e) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan usaha melalui kerjasama 

dengan program pelatihan dari lembaga-lembaga yang kompeten. 

3. Pelaku Kegiatan 
Pelaku-pelaku dalam kegiatan bidang PSS pada hakikatnya melibatkan sumber daya manusia yang 
dimiliki oleh daerah dalam pengelolaan PSS mulai dari tingkat desa (kepala desa, fasilitator desa, 
pelaku usaha-sektor swasta), tingkat kecamatan (camat, tim koordinasi kecamatan, fasilitator 
kecamatan, enumerator), tingkat kabupaten (bupati, tim koordinasi kabuapaten-bappeda dan dinas 
terkait, konsultan kabupaten, koordinator PSS kabupaten, analis data), tingkat provinsi (tim koordinasi 
provinsi--bappeda dan dinas terkait, koordinator PSS di provinsi), dan tingkat pusat (tim koordinasi 
pusat-Bappenas, KPDT dan departemen/lembaga terkait,  konsultan PSS, lembaga pelaksana PSS-
LPK PSS). 

5. Mekanisme Pelaksanaan PSS 
Kegiatan Bidang PSS dilakukan setelah pelaksanaan sosialisasi P2DTK di tingkat provinsi dan 
kabupaten. Perencanaan kegiatan bidang PSS dilakukan melalui tahpan sbb.:  

5.1   Identifikasi Masalah dan Kebutuhan 
Kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan pengembangan sektor swasta dilakukan melalui baseline 
survey dan focus group discussion (FGD).  

5.1.1. Baseline Survey 

Baseline survey merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyusun data tentang :  
(1) Kondisi sektor swasta: bentuk usaha, jumlah tenaga kerja, modal usaha, omset usaha, sumber 

permodalan, sebaran pasar dan pemasaran yang dilakukan, dan hal lain yang terkait.  
(2) Masalah-masalah yang dihadapi dalam menjalankan usaha: masalah bahan baku, permodalan, 

pemasaran, infrastruktur, kebijakan ekonomi, keamanan, dan masalah lainnya.  
(3) Peran pemerintah terhadap pengembangan usaha: jenis program pemerintah yang pernah diikuti, 

jenis bantuan pengembangan  usaha (modal, pemasaran, pengembangan produk), dan lain-lain.  
(4) Data lainnya yang terkait dengan kondisi mikro dan makro ekonomi bagi sektor swasta di daerah 

tertinggal dan khusus.  
Metode pengumpulan data dilakukan melalui interview dengan menggunakan kuesioner dan observasi 
secara langsung terhadap pelaku dan kegiatan usaha di wilayah program. Data pendukung dapat 
diperoleh dari hasil penelitian/studi yang pernah dilakukan oleh pihak lain. 

Pelaku baseline survey adalah enumerator yang disediakan oleh LPK-PSS. Laporan baseline survey 
harus selesai sebelum pelaksanaan MSS I.  
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5.1.2. Focus Group Discussion (FGD) 

Di seluruh kecamatan akan dilakukan FGD yaitu diskusi terfokus yang dilakukan untuk 
mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pengembangan sektor swasta secara lebih detil. Hal-hal yang 
dibahas dalam FGD a.l.:  
(1) Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pelaku sektor swasta; 
(2) Potensi dan kekuatan yang dimiliki pelaku sektor swasta untuk mengatasi masalah; 
(3) Peran pihak lain dalam mengatasi permasalahan PSS; 
(4) Gagasan pengembangan ekonomi lokal yang menjadi input bagi TKT kecamatan; 
(5) Alternatif kegiatan yang akan dibahas di MSS untuk mengatasi masalah PSS; 
(6) Khusus pada kecamatan lokasi P2DTK, pemilihan 2 orang utusan FGD kecamatan untuk 

mengikuti Musyawarah Kecamatan.  
(7) Pemilihan 2 orang utusan FGD kecamatan untuk mengikuti Musyawarah Sektor Swasta (MSS). 
Peserta FGD adalah tiga orang pelaku usaha yang merupakan wakil desa. FGD akan difasilitasi oleh 
enumerator yang dipilih oleh LPK-PSS. Pelaksanaan FGD dilakukan setelah selesai pengumpulan 
data pada baseline survey dan harus selesai sebelum pembentukan TKT Kecamatan. Sedangkan 
sintesa hasil FGD seluruh kecamatan akan disampaikan koordinator PSS melalui MSS. 

5.2   Studi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah 
Studi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten oleh 
LPK-PSS untuk:  
(1) Mendapatkan informasi tentang kebijakan ekonomi dan peraturan daerah terkait bidang 

pengembangan sektor swasta; 
(2) Mengidentifikasi kebijakan yang menghambat ataupun mendukung perkembangan sektor swasta. 
(3) Mendapatkan gambaran penerapan peraturan tentang penyusunan kebijakan ekonomi; 
(4) Melakukan analisis efektivitas kebijakan daerah yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan 

tantangan pelaksanaan kebijakan daerah dalam pengembangan sektor swasta; 
(5) Mengetahui dampak dari implementasi kebijakan lokal terhadap pengembangan sektor swasta; 
(6) Menyusun rekomendasi bagi perbaikan kebijakan ekonomi dan pengembangan sektor swasta; 

5.3    Musyawarah Sektor Swasta (MSS) I 
Musyawarah di kabupaten ini dilakukan sebelum Tim Kajian Teknis (TKT) Kab melakukan penilaian 
terhadap usulan kegiatan yang akan didanai oleh program. Musyawarah ini bertujuan untuk: 
(1) Melakukan pembahasan kebutuhan dan permasalahan sektor swasta di daerah berdasarkan hasil 

baseline survey, sintesa FGD, dan studi regulasi kebijakan ekonomi daerah; 
(2) Mengindentifikasi gagasan-gagasan sebagai solusi pemecahan permasalahan sektor swasta;  
(3) Menetapkan gagasan yang akan diajukan kepada TKT;  
(4) Mengusulkan daftar calon perwakilan sektor swasta untuk terlibat dalam TKT; 
(5) Membentuk Forum Sektor Swasta (FSS) untuk melaksanakan rencana kegiatan PSS yang tidak 

dapat didanai oleh program dan mengawasi pelaksanaan kegiatan PSS yang didanai program.  
MSS akan difasilitasi Koordinator PSS Kabupaten bersama Ketua Tim Koordinasi Kabupaten. Peserta 
musyawarah adalah para wakil pelaku usaha yang telah dipilih peserta FGD di tingkat kecamatan, 
wakil dari dinas pemerintah daerah, perbankan, LSM, perusahaan besar, pihak donor, dan media 
massa ataupun universitas.  
Kegiatan yang dapat diusulkan dalam PSS meliputi hal-hal berikut: 
(1) Rehabilitasi ataupun pembangunan sarana dan prasarana pendukung sektor swasta, seperti pasar, 

tempat pelelangan ikan (TPI), irigasi, dan lainnya; 
(2) Reformasi kebijakan dan peraturan daerah, dengan mengusulkan perubahan atau penyusunan 

kebijakan ekonomi daerah seperti adanya pengaturan tempat jualan, adanya jaminan keamanan 
usaha, penghapusan pungli, mempermudah dan mempercepat proses perijinan dan registrasi usaha, 
dan lainnya. Kegiatan ini langsung ditindaklanjuti oleh perwakilan MSS kepada DPRD dan 
pemerintah daerah setempat; 

(3) Aktivitas peningkatan kapasitas sektor swasta dan pemerintah daerah; 
(4) Membangun pusat informasi usaha untuk pengembangan jaringan pemasaran, sumber-sumber 

permodalan, dan jaringan usaha; 
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(5) Membangun forum dialog antara sektor swasta,  pemerintah daerah dan perbankan. 

5.4   Musyawarah Sektor Swasta (MSS) II 

MSS II dilakukan setelah Musyawarah Kabupaten Pendanaan dengan agenda sebagai berikut: 
(a) Mensosialisasikan hasil Musyawarah Kabupaten Pendanaan. 
(b) Membahas rencana-rencana kegiatan yang belum didanai oleh program (sisa hasil MSS I dan 

Musyawarah Kabupaten Pendanaan). 

5.5   Pendampingan Forum Sektor Swasta 
Pendampingan Forum Sektor Swasta (FSS) dimaksudkan untuk memperkuat peranan sektor swasta 
dalam pengembangan usaha dan pelibatan dalam perumusan kebijakan ekonomi daerah. Tujuan 
pendampingan untuk: 1) Membantu FSS dalam menyusun rencana-rencana aksi lebih konkrit dan 
terpadu; 2) Meningkatkan kapasitas sektor swasta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 
kegiatan pengembangan ekonomi daerah melalui dialog rutin lintas sektor; 3) Mendorong keterlibatan 
FSS dalam monitoring pelaksanaan kegiatan bidang PSS; 4) Mendorong terbangunnya strategi bagi 
keberlanjutan kegiatan FSS.  
Untuk mencapai tujuan tersebut, Tim Pendampingan melakukan kegiatan sebagai berikut: 
(a) Mengagendakan pertemuan rutin FSS dan dengan pihak-pihak lain; 
(b) Memfasilitasi FSS dalam membangun kerjasama dengan pihak-pihak lain yang relevan dengan 

rencana aksi dari FSS. 

6. Kendala Pelaksanaan dan Harapan Ke Depan 

Pelaksanaan kegiatan bidang Pengembangan Sektor Swasta dalam progam P2DTK sampai saat ini 
masih dalam tahap proses Perencanaan sehingga hasilnya belum terlihat. Namun, dari proses 
perencanaan ini terdapat kendala-kendala yang semestinya perlu mendapatkan perhatian tersendiri 
bagi daerah-daerah tertinggal dan khusus lainnya yang tidak menjadi lokasi progam P2DTK 
khususnya kendala terkait dengan masih minimnya pemahaman fasilitator/ pendamping kegiatan PSS 
ini di lapangan. Hal tersebut sebagai kelanjutan dari materi dan proses pelatihan bagi fasilitator/ 
pendamping yang hanya terfokus pada aspek teknis fasilitasinya, sedangkan substansi dari 
Pengembangan Sektor Swasta itu sendiri terabaikan. 
Namun, ke depan dari kegiatan Pengembangan Sektor Swasta ini dapat memberikan suatu hasil yang 
baik bagi pembangunan ekonomi daerah apabila betul-betul memperhatihan tahapan-tahapan yang 
telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Sektor Swasta ini termasuk melibatkan 
sektor swasta. Paling tidak stakeholder yang ada di daerah baik itu pemerintah daerah, anggota dewan, 
pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM, Media Massa dan masyarakat bersama-sama melakukan antara 
lain: 

6.1 Monitoring dan pelaporan kegiatan PSS secara periodik untuk memastikan apakah suatu 
kegiatan PSS sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana, prinsip dan prosedur termasuk 
didalamnya melihat kinerja PSS. 

Hal-hal yang perlu diperhatian minimal, antara lain: 1) Kegiatan-kegiatan PSS yang sedang 
dilaksanakan; 2) Pencapaian sasaran dan target; 3) Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan 
PSS;  4) Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya; 5) Tingkat partisipasi 
pelaku usaha dalam pelaksanaan program PSS; dan 6) Penggunaan dana. 

6.2 Melakukan evaluasi kegiatan PSS untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan. Hasil dari 
monitoring dan pengawasan serta laporan rutin dapat dijadikan dasar dalam evaluasi 
pelaksanaan program bidang PSS. Hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi perbaikan strategi 
implementasi maupun perubahan kebijakan terkait dengan pelaksanaan kegiatan PSS. 

Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan kegiatan bidang PSS ini, a.l.: 1) Kesesuaian 
kebijakan daerah yang mendukung peningkatan dan pengembangan kegiatan sektor swasta yang 
dilakukan secara partisipatif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat; 2) Terbangunnya 
prasarana dan sarana ekonomi yang mendukung pengembangan usaha sektor swasta; 3) 
Berkembangnya aktivitas UMKM/IKM dalam rangka mendukung peningkatan ekonomi daerah; 4) 
Meningkatnya investasi yang masuk ke daerah; 5) Peningkatan kualitas pemda dalam melayani 
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kepentingan publik, terutama dalam kegiatan pengembangan sektor swasta; 6) Terbangunnya Forum 
Sektor Swasta sebagai media mekanisme dialog antara sektor swasta, pemerintah daerah, dan stake 
holder terkait guna menyelesaikan permasalahan ekonomi daerah yang memiliki kekuatan, baik intern 
mupun ekstern; 7) Berfungsinya peran FSS dalam pengembangan sektor swasta; dan 8) Terjadi 
komunikasi antar keseluruhan pelaku dan sinergi antar program pengembangan sektor swasta. 

6.3.1 Memfungsikan Forum Sektor Swasta (FSS)  
Salah satu upaya untuk mempertahankan keberlanjutan bidang PSS P2DTK ini adalah berfungsinya 
FSS. Dimana FSS mampu merealisasikan berbagai rencana dan upaya pemecahan masalah agar 
pengembangan usaha yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar. Keberadaan dan berfungsinya 
forum ini sangat tergantung dari partisipasi aktif pelaku usaha dan efektivitas forum. Berikut ini 
adalah strategi untuk mempertahankan keberlanjutan kegiatan FSS.  

6.3.2 Alih Pendampingan 
Permasalahan umum yang menyebabkan tidak berlanjutnya kelembagaan yang telah terbentuk, adalah 
tidak adanya motor penggerak yang cukup dipercaya oleh anggota forum setelah berakhirnya masa 
pendampingan. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk menjaga agar forum ini dapat berkelanjutan 
adalah melaksanakan proses alih pendampingan. Selain itu jika kondisi dan struktur organisasi forum 
ini masih lemah. Proses alih pendampingan dapat dilakukan dengan: 
(a) Menemukenali calon pendamping lokal sejak awal, serta memberikan pemahaman dan 

memastikan kesediaan untuk melakukan proses pendampingan secara berkelanjutan; 
(b) Melibatkan secara intensif calon pendamping lokal sejak awal proses pembentukan FSS sebagai 

proses pembelajaran;  
(c) Melibatkan pemerintah – dinas terkait – untuk melakukan pembimbingan terhadap calon 

pendamping; 
(d) Memberikan kepercayaan secara bertahap untuk melaksanakan pendampingan, dan secara 

bertahap mengurangi peran sentral pendamping yang disediakan program. 

6.3.3 Penguatan Kelembagaan 
Mekanisme lain untuk menjaga keberlanjutan kelembagaan adalah memperkuat kelembagaan yang 
dibentuk, sehingga mekanisme kegiatan dapat berjalan secara mandiri. Penguatan kelembagaan dapat 
dilakukan dengan: 
(a) Mendorong legalisasi FSS, sehingga keberadaannya diakui oleh publik. 
(b) Mengupayakan perluasan jaringan & informasi, melalui sistem komunikasi antar forum sektor 

swasta, atau lembaga-lembaga lain (misalnya media massa, lembaga donor, LSM, ataupun 
lembaga yang memiliki perhatian terhadap pengembangan sektor swasta) sebagai media berbagi 
informasi dan saling memberikan dukungan terhadap aktivitas yang dilakukan. 
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Keterangan: 
 
 = Kegiatan yang diimplementasikan oleh LPK-PSS 
 
 = Kegiatan yang diimplementasikan oleh KM-Kab dan TK-Kab dalam Mekanisme P2DTK  
 
 = Kegiatan Program Lain (NonP2DTK) 
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Gambar 1. Mekanisme Pelaksanaan Pengembangan Sektor Swasta, Progam P2DTK 
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