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I. Pendahuluan 

Tidak dapat dipungkiri peran IKM / UKM dalam perekonomian, baik dalam 

perspektif global memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi. Demikian pula dalam sejarah perekonomian bangsa Indonesia 

semua pihak mengakui keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) dan 

Industri Keci dan Menengah (IKM) sebagai penopang perekonomian nasional. Saat 

bangsa Indonesia dilanda krisis moneter dan krisis ekonomi pada tahun 1998 terbukti 

para pelaku IKM / UKM masih mampu bertahan dan dapat menggerakkan ekonomi 

kerakyatan di Indonesia. 

Bila krisis sebelumnya IKM / UKM tampil sebagai penyelamat, namun pada saat 

pandemi covid-19 menjadikan IKM / UKM sebagai sektor yang paling rentan 

terdampak. Hal ini tidak lepas dari jenis usaha IKM / UKM yang sangat bergantung 

pada perputaran uang hasil penjualan barang dagangan sehingga terpuruk dengan 

adanya pembatasan-pembatasan selama pandemi ini. Sektor IKM / UKM berperan vital 

dalam perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 60,3% dari total produk 

domestik bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, IKM / UKM menyerap 97% dari total 

tenaga kerja dan 99% dari total lapangan kerja. Pada 2018, sektor IKM / UKM tercatat 

sebanyak 64,2 juta unit yang bergerak di perdagangan, pertanian, peternakan, 

kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel, 

restoran dan jasa-jasa. Menghadapi pandemi, pelaku IKM / UKM dituntut untuk 

melakukan perubahan cara berfikir dan sikap mental. Pandemi Covid 19 juga menuntut 

pelaku IKM / UKM membekali diri dengan skill dan inovasi baru, mengganti rutinitas 

yang biasa saja, menuju rutinitas yang luar biasa. Yang tidak kalah pentingnya 

menyiapkan langkah-langkah keberlanjutan usaha. 

Saat pandemi sebagian besar pelaku usaha IKM / UKM berupaya bertahan 

dengan melakukan sejumlah strategi. Strategi yang ditempuh antara lain melakukan 

prioritas usaha dengan fokus pada bisnis inti, melakukan perubahan layanan dari offline 

ke online, melakukan pivoting atau pengembangan model bisnis dengan tetap fokus 

pada tujuan bisnis bahkan sebagian besar pelaku IKM / UKM untuk sementara 



mengganti model bisnisnya agar bisa survive. Pelaku IKM / UKM saat ini mulai bangkit 

dan melakukan adaptasi memasuki tatanan new normal dengan menyiapkan rencana 

matang yang siap untuk bangkit kembali. Tatanan new normal menuntut pelaku IKM 

/ UKM beraktivitas dengan standar protokol kesehatan dan mengikui tren perubahan 

masyarakat, mengevaluasi perilaku dan kepuasan konsumen, jaminan purna jual, 

membangun branding dan terhubung dengan platform online. Seluruh pihak juga 

bergotong-royong memberi dukungan konkret bagi para IKM / UKM melalui gerakan 

nyata bela dan beli produk UKM. Gerakan bangga buatan Indonesia yang belum lama 

ini diluncurkan diharapkan ini dapat berkelanjutan dan didukung oleh berbagai 

program penguatan UKM sebagai pilar perekonomian nasional dan momentum 

kebangkitan produk-produk Indonesia. 

Namun, strategi IKM/ UKM tersebut di atas tidka semua wilayah di Indonesia 

dapat mengimplementasikaanya. Alasannya kterdapat langkah pemberdayaan dan 

pengembangan IKM/ UKM yang dilakukan cenderung masih bersifat konvensional. 

Padahal platform digital sudah selayaknya digunakan, mengingat kemampuan daya 

jangkau yang luas serta bersifat masif. Oleh karena itu, perlu ada terobosan baru dalam 

pengembangan IKM/ UKM agar tetap bisa bertahan. 

  

II. Latar Belakang 

Pentingnya peranan IKM/ UKM dalam mengembangkan perekonomian 

nasional, di perkuat dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan 

Menengah. Inti dari peraturan ini adalah adanya pengakuan dan upaya untuk 

memberdayakan para pelaku IKM/ UKM.  

Sebagai wilayah yang sedang berkembang di Kabupaten Bogor, Kecamatan 

Sukamakmur merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki jumlah IKM/ UKM cukup 

banyak dan beragam. Tercatat di tahun 2020, terdapat 56 UKM dan IKM tersebar di 

10 Desa di seluruh wilayah Kecamatan Sukamamur. Jenis usahanya pun bermacam-

macam, mulai dari kuliner, handycraft, hingga fashion yang memiliki ciri khas tersendiri.  



IKM/ UKM yang ada di Kecamatan Sukamakmur memiliki peranan strategis, baik 

dalam pemerataan kesempatan berusaha, maupun pemerataan penyebaran lokasi 

industri yang mendukung pembangunan, dan pemerataan kesempatan kerja, serta 

bertujuan dapat membentuk masyarakat atau pelaku IKM/UKM yang mandiri, 

tangguh, dan berkembang menjadi industri besar. 

Namun demikian, fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan dan 

pengembangan Industri, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (IKM/ UKM) masih 

dilakukan secara manual / konvensional. Karena, proses layanan yang diberikan oleh 

Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Sukamakmur belum terintegrasi 

dengan layanan Kecamatan. Sehingga, aplikasi layanan yang ada belum efektif dan 

efisien dan berpengaruh terhadap kurangnya promosi IKM/ UKM di Kecamatan 

Sukamakmur. Hal tersebup berakibat terhadap kurang dikenalnya keberadaan IKM/ 

UKM yang tersebar di wilayah Kecamatan Sukamakmur oleh berbagai lapisan masyarat 

termasuk konsumen dan investor yang akan menanamkan modalnya di Kecamatan 

Sukamakmur. 

Jika dikaitkan dengan kondisi aktual yang terjadi saat ini, permasalahan kurang 

optimalnya layanan Pembinaan dan Pengembangan Industri, Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah (IKM/ UKM) ini sangat relevan untuk segera diselesaikan, karena akan 

sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik terutama dalam 

komponen penataan tata laksana dan penguatan akuntabilitas kinerja dalam 

pembangunan zona integritas yang menjadi salah satu target kinerja di Kecamatan 

Sukamakmur. 

Masalah lainnya ditemukan bahwa IKM/UKM di Kecamatan Sukamakmur 

umumnya belum memanfaatkan tekhnologi secara maksimal. Padahal, di tengah arus 

globalisasi dan tingginya persaingan saat ini, telah menuntut IKM/UKM harus mau dan 

mampu untuk melakukan adaptasi bisnis. Lebih dari itu, harus pula dapat meningkatkan 

inovasi produknya serta dapat membangun ekosistem digital sesuai permintaan market 

terbaru dalam perluasan area pemasaran. Sebab, di era digital saat inilah hanya 



IKM/UKM yang sudah terhubung dengan marketplace, akan cenderung dapat 

bertahan, tumbuh dan berkembang.  

Untuk itu, Kecamatan Sukamakmur menjawab berbagai permasalahan yang 

terjadi, salah satunya melaksanakan optimalisasi dalam upaya pelaksanaan pembinaan 

dan pengembangan Industri, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (IKM/ UKM) di 

Kecamatan Sukamakmur untuk membuat terobosan baru melalui pembentukan Tim 

Efektif Inovasi Kecamatan Sukamakmur.  

Tim Efektif mengundang stakeholder para pelaku IKM/ UKM untuk 

mengevaluasi rencana penyusunan aplikasi Sistem Informasi Geografis Layanan 

(SIGEOL). Aplikasi ini menyediakan informasi dalam bentuk tampilan peta maupun 

data dilengkapi photo, nama, alamat, jenis hasil produksi dan keterangan lainnya 

mengenai UKM/IKM yang tersebar di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor. 

Selanjutnya peserta menginformasikan bahwa beragam masalah dalam pembinaan dan 

pengembangan Industri, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (IKM/UKM) antara lain 

disebabkan oleh:  

1. Tata kelola administrasi Pembinaan dan Pengembangan Industri, Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah (IKM/UKM) belum tertib.  

2. Kompetensi SDM pada bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri, Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah (IKM/UKM) masih kurang.  

3. Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Data Pembinaan dan Pengembangan Industri, 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (IKM/UKM) masih dilakukan secara manual 

atau konvensional. 

Langkah selanjutnya dilakukan penyusunan aplikasi SIGEOL berbasis web yang 

menjadi unggulan untuk kemudahan pelaksanaan pemetaan promosi IKM/UKM di 

Kecamatan Sukamakmur. Dukungan pun ditunjukan oleh para pelaku IKM/UKM yang 

tersebar di Kecamatan Sukamakmur. Merekapun mengharapkan untuk terus 

berkoordinasi dalam aksi perubahan penyusunan aplikasi SIGEOL. 

Dengan adanya inovasi ini, diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi 

masalah pemasaran dan promosi untuk memperluas jangakuan pasar para pelaku IKM/ 



UKM di wilayah Kecamatan Sukamakmur agar terdorong kepada sektor yang lebih 

menguntungkan. Selain itu, dapat memudahkan Seksi Perekonomian dan 

Pembangunan dalam memonitoring dan mengevaluasi serta mengsinkronisasikan antar 

PD (Perangkat Daerah) dan stakeholder dalam menentukan kelompok yang dibina 

berdasarkan jenis industri, dan klaster ekonomi serta desain rantai suplay dan demand 

untuk menunjang pemasaran dari produk satu ke produk yang lainnya. 

 

III. Tujuan  

Inovasi ini memiliki tujuan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. 

Ketiganya memiliki durasi pelaksanaan berbeda dimana tujuan jangka pendek untuk 

durasi 2 bulan, jangka menengah sampai 1 tahun dan jangka panjang untuk durasi lebih 

dari 2 tahun.  

1. Tujuan Jangka Pendek (2 Bulan) 

a. Tersedianya aplikasi Sistem Informasi Geografis Layanan (SIGEOL) yang memiliki 

kemampuan untuk menyediakan informasi dalam bentuk tampilan peta 

maupun data dilengkapi photo, nama, alamat, jenis hasil produksi dan 

keterangan lainnya mengenai IKM/ UKM yang tersebar di Kecamatan 

Sukamakmur; 

b. Tersedianya data base IKM/ UKM di Kecamatan Sukamakmur dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL serta 

menggunakan Google Maps API. 

2. Tujuan Jangka Menengah (1 Tahun) 

a. Tersedianya pemetaan promosi IKM/ UKM di Kecamatan Sukamakmur melalui 

aplikasi Sistem Informasi Geografis Layanan (SIGEOL); 

b. Tersosialisasinya aplikasi Sistem Informasi Geografis Layanan (SIGEOL)  

3. Tujuan Jangka Panjang (2 Tahun)  

a. Tersedianya aplikasi Sistem Informasi Geografis Layanan (SIGEOL) pada versi 

smartphone; 

b. Terintegrasi dengan Web Pemerintah Kecamatan Sukamakmur. 



 

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 

1. Perancangan Sistem Informasi Geografis Layanan (SIGEOL) berbasis web untuk 

pemetaan promosi IKM/UKM di Kecamatan Sukamakmur  

2. Sosialisasi Sistem Informasi Geografis Layanan (SIGEOL) berbasis web di Kecamatan 

Sukamakmur  

3. Ujicoba aplikasi Sistem Informasi Geografis Layanan (SIGEOL) berbasis web oleh 

pelaku usaha IKM/ UKM di Kecamatan Sukamakmur  

4. Implementasi aplikasi Sistem Informasi Geografis Layanan (SIGEOL) berbasis web 

oleh pelaku usaha IKM/ UKM di Kecamatan Sukamakmur  

 

V. Cara Melaksanakan Kegiatan 

a. Mempersiapkan data, dokumen dan instrumen yang diperlukan dalam 

perancangan inovasi; 

b. Menggalang komunikasi dan kesepakatan dengan pokja/ tim efektif dan 

stakeholder terkait baik internal maupun eksternal; 

c. Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang dengan 

mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki; 

d. Mengerahkan seluruh elemen stakeholder terkait baik eksternal maupun internal 

dalam mendukung keseluruhan tahapan implementasi; 

e. Mengembangkan instrument monitoring dan melakukan pendokumentasian 

melalui foto/ video setiap progress yang dihasilkan dalam proses implementasi aksi 

perubahan; 

f. Menyusun laporan evaluasi dan hasil/ capaian dari implementasi inovasi 

 

 

VI. Sasaran 

Sasran Internal 

Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Sukamakmur  



 

Sasaran Eksternal  

1. Seluruh pelaku usaha, Industri, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di wilayah 

Kecamatan Suka Makmur 

2. Masyarakat umum 

 

VII. Jadwal Tahapan Inovasi 

Kegiatan 
Tahapan 

Kegiatan 
Evidence Waktu 

Jangka Pendek (1 s/d 2 bulan) 

1. Terbentuknya 

Tim efektif 

a. Rapat 

dukungan 

rencana aksi 

perubahan 

1. Undangan 

rapat; 

2. Notulensi 

rapat; 

3. Dokumentasi 

rapat; 

4. Daftar hadir 

Januari 2020 

b. Penyiapan SK 

Tim Efektif 

(TE) 

SK Tim Efektif 

(TE) Final 

Januari 2020 

c. Rapat 

penyusunan 

rencana 

kerja, 

pembagian 

tugas dan 

mekanisme 

kerja Tim 

Efekttif (TE) 

Dokumentasi 

rapat 

Januari 2020 

2 Tersedianya 

aplikasi SIGEOL 

a. Penyusunan 

konsep 

aplikasi 

Konsep aplikasi Februari 2020 

b. Pembuatan 

aplikasi oleh 

programmer 

Dokumentasi 

kegiatan pada 

proses 

pembuatan 

Aplikasi SIGEOL 

Februari 2020 



3 Pembuatan 

User Guide 

Aplikasi 

Pengumpulan 

bahan dan 

pembuatan 

user guide 

aplikasi 

Dokumentasi 

kegiatan User 

guide pembuatan 

aplikasi SIGEOL 

Februari 2020 

4 Pemasangan 

aplikasi di 

personal 

komputer, 

laptop, serta 

telepon 

genggam 

Pemasangan 

aplikasi di 

personal 

komputer/ 

laptop Pelaku 

IKM/UKM di 

Kecamatan 

Sukamakmur 

dan Staf Seksi 

Perekonomian 

dan 

Pembangunan 

Kecamatan 

Sukamakmur 

Dokumentasi 

pengunggahan 

aplikasi SIGEOL 

Februari 2020 

5 Uji coba 

aplikasi SIGEOL 

Uji coba 

aplikasi SIGEOL 

1. Dokumentasi 

kegiatan 

ujicoba 

pengembangan 

aplikasi 

2. Aplikasi 

SIGEOL yang 

sudah di uji 

coba 

Februari 2020 

6 Sosialisasi 

Internal 

Pelaksanaan 

sosialisasi 

aplikasi ke Seksi 

Perekonomian 

dan 

Pembangunan 

Dokumentasi 

pelaksanaan 

sosialisasi aplikasi 

Februari 2020 

7 Sosialisasi 

eksternal 

Pelaksanaan 

sosialisasi 

aplikasi ke 

perwakilan 

IKM/UKM di 

Kecamatan 

Sukamakmur 

Dokumentasi 

pelaksanaan 

sosialisasi aplikasi 

ke perwakilan 

IKM/UKM di 

Kecamatan 

Sukamakmur 

Februari 2020 

8 Evaluasi 

pencapaian 

Pelaksanaan 

evaluasi 

Dokumentasi dan 

hasil evaluasi 

Februari 2020 



tujuan jangka 

pendek 

pencapaian 

tujuan jangka 

pendek 

pencapaian 

tujuan jangka 

pendek 

Jangka Menengah (3-12 Bulan) 

1 Penggunaan 

aplikasi SIGEOL 

oleh minimal 

90% kegiatan 

layanan 

internal 

Sosialisasi 

berkelanjutan 

penggunaan 

aplikasi SIGEOL 

Dokumentasi 

pelaksanaan 

sosialisasi 

berkelanjutan 

penggunaan 

aplikasi SIGEOL 

Maret 2020 

2 Penggunaan 

aplikasi SIGEOL 

untuk 

IKM/UKM di 

Kecamatan 

Sukamakmur 

Realisasi 

pemetaan 

IKM/UKM 

secara 

elektronik 

dapat diakses 

melalui SIGEOL 

Dokumentasi 

realisasi 

IKM/UKM secara 

elektronik dapat 

diakses melalui 

SIGEOL 

April 2020 

3 Peningkatan 

Kualitas 

pelayanan Seksi 

Perekonomian 

dan 

Pembangunan 

berdasarkan 

pengukuran 

indeks 

kepuasan 

internal di 

Kantor 

Kecamatan 

Sukamakmur 

Survei Indeks 

Kepuasan 

Internal Seksi 

Perekonomian 

dan 

Pembangunan 

Dokumentasi 

survei Indeks 

Kepuasan 

Internal 

April-Mei 2020 

4 Peningkatan 

Kualitas 

pelayanan Seksi 

Perekonomian 

dan 

Pembangunan 

berdasarkan 

pengukuran 

indeks 

kepuasan 

eksternal bagi 

pelaku 

Survei Indeks 

Kepuasan 

eksternal bagi 

pelaku 

IKM/UKM di 

Kecamatan 

Sukamakmur 

Dokumentasi 

survei Indeks 

Kepuasan 

eksternal 

April-Mei 2020 



 

IKM/UKM di 

Kecamatan 

Sukamakmur 

5 Evaluasi 

pencapaian 

tujuan jangka 

menengah 

Pelaksanaan 

evaluasi 

pencapaian 

tujuan jangka 

menengah aksi 

perubahan 

Dokumentasi 

pelaksanaan dan 

hasil evaluasi 

pencapaian 

tujuan jangka 

menengah 

Juni 2020 

 

VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan 

Penambahan fitur pada sistem ini, tidak hanya berhenti untuk penyusunan 

konsep aplikasi pemetaan Promosi IKM/UKM di Kecamatan Sukamakmur semata. 

Namun, dapat pula dikembangkan lebih lanjut untuk monitoring dan formulasi 

pengukuran capaian atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam pembinaan dan 

pengembangan IKM/UKM di Kecamatan Sukamakmur 

 

IX. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan 

Penggunaan teknologi informasi kedepan akan menjadi kebutuhan dasar user di 

masing-masing IKM/UKM. Sehingga, Seksi Perekonomian dan Pembangunan yang 

harus terus mengikuti perkembangan TIK agar aplikasi dimaksud dapat dikembangkan 

secara berkelanjutan 

 

  Sukamakmur, Maret 2020 

  CAMAT SUKAMAKMUR 
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