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Abstrak 
 
Concept Mapping & Pattern Matching (CM&PM) sebagai metode/teknik diterapkan dalam 
penelitian ini untuk menjawab empat masalah pokok tentang bagaimana persepsi pelaku usaha 
(pengusaha/perajin industri keeil) dan pembina usaha (Dinas/Kantor/Instansi terkait) selama ini 
terhadap: (a) konsep pengertian dan dejinisi) ''produk unggulan", (b) masalah apa saja yang 
dihadapi industri kecil dalam mengembangkan produk unggulan, (e) bantuan pembinaan apa saja 
yang dibutuhkan dalam pengembangan produk unggulan, dan (d) masalah serta bantuan apa saja 
yang menjadi prioritas utama dalam pembinaan pengembangan produk unggulan. Berdasarkan 
respon pada Kuesioner dan dalam FGD (Focus Group Discussion) yang melibatkan 38 
responden dari unsur pelaku usaha dan 16 responden dari unsur pembina usaha di Kota Malang, 
diperoleh jawaban sebagai berikut: 
 
(1) Produk unggulan adalah produk yang ... 

"memakai bahan berkualitas, arnan, dan sehat; diproses secara eennat dan terkontrol ketat; 
harga bersaing; tersedia di mana-mana; desain/model selalu mengikuti selera konsumen/pasar; 
dan mampu menembus pasar ekspor." 
 

(2) Masalah yang sangat serius dan mendesak untuk mendapat bantuan pembinaan dalam 
pengembangan produk unggulan meneakup 5 aspek dengan 8 spesifikasi: (a) Manajemen 
usaha (penyusunan & pelaksanaan Studi Kelayakan Rencana Pengembangan Usaha; (b) 
Produksi (penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG); (c) Permodalan (Prosedur pengajuan 
permohonan bantuan, dan Ketersediaan jaminan/kolateral syarat pengajuan kredit); (d) 
Administrasi Keuangan (Sistem administrasi pembukuan/akuntansi transaksi dan pelaporan 
keadaan keuangan (Neraca & RIL) dan penyediaan format/formulir pendukung sistem 
administrasi); dan (e) Pemasaran (Prosedur/mekanisme dan persyaratan ekspor). 

 
(3) Bantuan pembinaan yang diprioritaskan adalah pelayanan dalam bentuk: (a) Pendampingan 

Tenaga Ahli; (b) Konsultasi dan Advokasi; dan (e) Fasilitasi Akses Infonnasi. 
 
(4) Masalah dan bantuan pembinaan yang diprioritaskan dalam pengembangan produk unggulan 

identik dengan (2) dan (3) di atas, artinya ketiga bentuk bantuan tersebut sangat dibutuhkan 
untuk mengatasi masalah yang dimaksud dalarn butir (2). 

 
Disarankan dari hasil penelitian ini untuk dikaji lebih lanjut (melalui aplikasi CM&PM) dengan 
memperluas unsur partisipan dan diupayakan mereka bisa berinteraksi bersama dalarn satu FGD 
guna memperoleh deskripsi ragarn permasalahan dan kebutuhan bantuan pembinaan yang lebih 
bervariasi mengingat latar karakteristik produk dan industrinya. 
 



Rekomendasi yang penting bahwa saran di atas perlu segera dilakukan, mengingat industri kecil, 
khususnya yang memiliki produk unggulan, saat ini kondisinya semakin terpuruk, dengan 
masuknya produk impor yang membanjiri pasar tradisional. 
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Abstrak

Concept Mapping & Pattern Matching (CM&PM) sebagai metode/teknik diterapkan
dalam penelitian ini untuk menjawab empat masalah pokok tentang bagaimana persepsi
pelaku usaha (pengusaha/perajin industri keeil) dan pembina usaha (Dinas/KantOl'I
Instansi terkait) selama ini terhadap: (a) konsep pengertian dan dejinisi) ''produk
unggulan", (b) masalah apa saja yang dihadapi industri kedl dalam mengembangkan
produk unggulan, (e) bantuan pembinaan apa saja yang dibutuhkan dalam pengem
bangan produk unggulan, dan (d) masalah serta bantuan apa saja yang menjadi
prioritas utama dalam pembinaan pengembangan produk unggulan. Berdasarkan
respon pada Kuesioner dan dalam FGD (Focus Group Discussion) yang melibatkan 38
responden dari unsur pelaku usaha dan 16 responden dari unsur pembina usaha di Kota
Malang, diperolehjawaban sebagai berikut:
(1) Produk unggulan adalah produk yang ...

"memakai bahan berkualitas, arnan, dan sehat; diproses secara eennat dan
terkontrol ketat; harga bersaing; tersedia di mana-mana; desainlmodel selalu
mengikuti selera konsumenlpasar; dan mampu menembus pasar ekspor."

(2) Masalah yang sangat serius dan mendesak untuk mendapat bantuan pembinaan
dalam pengembangan produk unggulan meneakup 5 aspek dengan 8 spesifikasi:
(a) Manajemen usaha (penyusunan & pelaksanaan Studi Kelayakan Reneana
Pengembangan Usaha; (b) Produksi (penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG»; (e)
Permodalan (Prosedur pengajuan permohonan bantuan, dan Ketersediaan jamin
anlkolateral syarat pengajuan kredit); (d) Administrasi Keuangan (Sistem admi
nistrasi pembukuan/akuntansi transaksi dan pelaporan keadaan keuangan (Neraca
& RIL) dan penyediaan format/formulir pendukung sistem cKiministrasi); dan (e)
Pemasaran (Prosedur/mekanisme dan persyaratan ekspor).

(3) Bantuan pembinaan yang diprioritaskan adalah pelayanan dalam bentuk:
(a) Pendampingan Tenaga Ahli; (b) Konsultasi dan Advokasi; dan (e) Fasilitasi
Akses Infonnasi.

(4) Masalah dan bantuan pembinaan yang diprioritaskan dalam pengembangan produk
unggulan identik dengan (2) dan (3) di atas, artinya ketiga bentuk bantuan tersebut
sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang dimaksud dalarn butir (2).
Disarankan dari hasil penelitian ini untuk dikaji lebih lanjut (melalui aplikasi

CM&PM) dengan memperluas unsur partisipan dan diupayakan mereka bisa
berinteraksi bersarna dalarn satu FGD guna memperoleh deskripsi ragarn pennasalahan
dan kebutuhan bantuan pembinaan yang lebih bervariasi mengingat latar karakteristik
produk dan industrinya.

Rekomendasi yang penting bahwa saran di atas perlu segera dilakukan, mengingat
industri keeil, khususnya yang memiliki produk unggulan, saat ini kondisinya semakin
terpuruk, dengan masuknya produk impor yang membanjiri pasar tradisional.
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