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Industri Keei1 sebagai salah satu sub sektor industri 
memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi tekanan 
kebutuhan lapangan kerja yang semakin besar. Tetapi dalam 
kenyataannya justru harus bersains dengan sektornya sendiri, 
harus "melawan" industri manufaktur modern yang berskala besar. 
Persaingan yang tidak seimbang itu cenderung mematikan industri 
ke~i], sehinssa justru menciptakan pensangguran pengangguran baru 
dan memperkeci1 kemampuan indutri kecil menampung tenaga kerja 
"unskilled" dan i n f o r eraL. Oleh karen a itu ..en j ad i t ug a s 
pemerinta.h "me l i.ndung i " dan memfasilitasi agar dapat mandiri dan 
meng cp t i na l kan f ung s i nya s eb ag a i "katup p e n g ajnan " d ar i tekanan 
kebutuhan akan lapangan kerja. 

Salah satu bentu k "intervensi" tersebut ad a I ah d eng an nend i r i kan 
dan mewadahi para pensrajin industri kecil dalam Koperaai. 
Tujuannya untuk menjaga kontinuitas dalam penyediaan bahan baku, 
sekaligus membinanya sehingga tereapai skala usaha yang ekononis, 
dan manajemen yang profesional. 

Perkembangan usaha dan tingginya persaingan nendorong timbulnya 
bermaeam bentuk persaingan, baik yang sehat dengan kompetisi 
kualitas dan harga yang masih berada dalam kriteria ekonomis, 
maupun eara eara yang tidak sehat. Yang terakhir ini 
m~ngakibatkan peran koperasi menu run drastis, sehingga mendorons 
penelitian ini untuk menemukan faktor faktor penjelasannya. 

Ditemukan bahwa ada keterkaitan antara lingkungan industri 
kecil, peranan koperasi dan Kebijakan pemerintah, dengan industri 
keeil pada umumnya. Pereneanaan komprehensif dalam pendirian LIK, 
intervensi pelllerintah melalui' kebijakan kebijakannya, dan 
koperasi yang sehat,- akan sangat berpengaruh pada perkembangan 
industri keeil, yang pada gilirannya akan berdampak pada 
persoalan ketenagakerjaan. 
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