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KONSEP PEL 

• PEL à salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam melihat dinamika 
ekonomi di tingkat lokal (berbasis kewilayahan), sebagai strategi alternatif yang 
dikembangkan karena kegagalan atas strategi pembangunan sektoral yang 
bersifat spesifik dan top-down, dimana tidak banyak berkontribusi pada 
penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan. Kritik atas pendekatan 
tradisional inilah yang menghasilkan alternatif pendekatan PEL berbasis 
kewilayahan dengan proses yang lebih partisipatif (Roberts: 1993). 

• PEL mengacu pada strategi pembangunan yang berbasis teritorial, dimiliki dan 
dikelola secara lokal, dan terutama ditujukan untuk meningkatkan lapangan 
kerja dan pertumbuhan ekonomi (Rodríguez-Pose: 2002). 



Pengembangan 
Ekonomi Lokal
• Konsep Social Development yaitu sebuah proses perubahan sosial yang 

terencana untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara 
keseluruhan, dilaksanakan melalui penyelarasan dengan pembangunan 
ekonomi yang dinamis (Midgley, 1995).

• PEL adalah proses pembangunan ekonomi berbasis kawasan/lokasi yang 
dilaksanakan melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan 
swasta (“pasar”) untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal 
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh 
(disintesis dari Helmsing, 2001; Swinburn, Goga & Murphy, 2006, Blakely, 
2010; The World Bank, 2011).

• Menurut Blakely dalam Supriyadi (2007, h.103-123) dalam keberhasilan 
pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: 
1) perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja 
dan usaha; 2) perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan; 
3) keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan 
pemasaran; dan 4) keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan 
antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal.



KONSEP PEL 

• PEL sebagai proses partisipatif yang mendorong dan memfasilitasi
kemitraan antara para pemangku kepentingan lokal, dalam menyusun
desain dan strategi implementasi bersama, terutama berdasarkan
pada penggunaan sumber daya lokal yang kompetitif dengan tujuan
akhir untuk menciptakan pekerjaan yang layak dan kegiatan
ekonomi berkelanjutan (Canzanelli 2001)

• PEL merupakan  proses yang menyatukan berbagai aktor lokal untuk 
bekerja bersama-sama dan memanfaatkan sumber daya lokal dalam 
rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 
(CLGF Asia: 2014). 



PEL 
(Pengembangan 
Ekonomi Lokal)
PEL adalah usaha mengoptimalkan sumber 
daya lokal yang melibatkan pemerintah, 
dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi 
untuk mengembangkan ekonomi  pada suatu 
wilayah untuk kesejahteraan masyarakat.



Demokrasi

Sumber DayaKemitraan

Kesejahteraan dan Keadilan Ekonomi

INSTITUTIONALIZATIONS
• Kebijakan
• Kelembagaan
• Kapasitas

PEL

PROSES PARTISIPATIF

AKTOR/PARA PIHAK TERHUBUNG DALAM KEMITRAAN

ADANYA SUMBER DAYA LOKAL YANG DIKELOLA

MEMILIKI TUJUAN KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN EKONOMI 
BERKELANJUTAN



Fokus PEL
• Peningkatan kandungan lokal;

• Pelibatan stakeholders secara substansial dalam suatu kemitraan strategis;

• Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi

• Pembangunan berkelanjutan

• Pemanfaatan hasil pembangunan oleh masyarakat lokal

• Pengembangan UKM dan Lembaga ekonomi lokal

• Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif;

• Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas SDM

• Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar wilayah

• Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan



Tujuan & Sasaran

• Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah lokal, dunia usaha, 
masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat dalam suatu suatu proses yang partisipatif.

• Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam dalam upaya percepatan pengembangan 
ekonomi lokal di antara pemangku kepentingan secara sinergis.

• Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi 
lokal.

• Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis dan berkelanjutan.

• Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat.

• Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat 
kemiskinan.

• Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan dan antar wilayah.

• Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.



Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development)

• Hakikat pokok pembangunan berkelanjutan adalah memadukan tiga proses pembangunan 
ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu alur sustainable development.

• Proses kemajuan kesejahteraan generasi masa kini tidak boleh mengurangi kemampuan 
sosial dan lingkungan untuk terus berlanjut menopang pebangunan bagi kemaslahatan 
generasi masa depan.

• Sudah banyak usaha untuk mewujudkan pola pembangunan berkelanjutan:
• Program global dari Millenium Development Goals (MDGs) hingga Sustainable 

Development Goals (SDGs)
• Kyoto Protocol mengendalikan berlangsungnya perubahan iklim.
• Nagoya Protokol menata kerja sama dalam pemanfaatn secara adil dan lestari sumber 

daya alam hayati bagi kemaslahatan manusia.



EKONOMI 
BERKELANJUTAN

Hutcinson, 2010

Pertumbuhan ekonomi tidak
menabrak norma sosial dan

daya dukung lingkungan

Socioecopreneurship



SOSIAL

EKONOMILINGKUNGAN

BERKELANJUTAN

Kemiskinan Degradasi

Konflik
Sosial



Socioecopreneur

• Ketika dunia usaha mendapatkan 
sorotan tajam karena kegiatan yang 
menyebabkan kerusakan lingkungan

• Ketika perusahaan dituding 
bertanggungjawab atas penurunan 
kualitas lingkungan hidup (polusi tanah, 
air, dan udara serta global warming)

• Socioecopreneur merupakan desain 
program yang mengarah pada praktik 
terbaik yag bersifat pemberdayaan 
yang mendorong pada pembangunan 
berkelanjutan.

• Socioecopreneur hadir sebagai solusi 
belum tercapainya cita-cita 
pembangunan berkelanjutan.

• Socioecopreneur mengambil peluang 
dengan tetap memperhatikan aspek 
sosial dan lingkungan



Pembangunan Berkelanjutan 
dan Socioecopreneur
• The World Commission on Environment and 

Develeopment (1987) yang dikenal dengan The Brundland 
Commission:

• Pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang 
dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa 
mengorbankan kemampuan generasi yang akan dating 
dalam memenuhi kebutuhan mereka.

• Pembangunan dilaksanakan tidak hanya terfokus pada 
kegiatan ekonomi, tetapi juga memperhatikan persoalan 
lingkungan dan sosial.

• Socioecopreneur diharapkan efektif menjadi solusi 
menggerakkan sektor riil dan pemberdayaan masyarakat 
menuju perwujudan pembangunan berkelanjutan



Entrepreneur

Sosiopreneur

Socioecopreneur

Ecopreneur



Sociopreneur

• Wirausaha sosial: cenderung melihat masalah sebagai peluang untuk membetuk 
sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. 
à bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak bagi masyarakat

• Contoh: Kampung kreatif, kampung lele, kampung batik, kampung wisata, dll



Non – Profit (Nirlaba) untuk Laba

Sosial Entrepreneurs Entrepreneurs

Perkembangan Misi Perkembangan Laba

Nirlaba dengan Strategi 
Memperoleh Pendapatan

untuk Laba dengan dengan 
Strategi Berbasis Misi

Ketergantungan
Kemandirian

(Self-Sufficiency) Keberlanjutan (Sustainability)

Spektrum Model Bisnis

Socioecopreneur



Sektor Publik (Public Sector)

Sektor Swasta (Private 
Sector)

Sektor Sosial (Social 
Sector)
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• Organisasi yang dimiliki swasta 
untuk laba, nirlaba, atau hybrid

• Memiliki tujuan sosial yang akan 
dikembangkan

• Memiliki model bisnis yang 
berkelanjutan

• Laba diinvestasikan kembali pada 
komunitas atau organisasi
• Inovatif secara alamian

Sektor Keempat Kewirausahaan	
Sosial

Sektor	Keempat



Ecopreneur
• Wirausaha lingkungan: seseorang yang 

mempertunjukkan semangat kewirausahaan dalam 
mempromosikan dan mendukung proyek inovatif yang 
membantu melindungi lingkungan aam, ekosistem, dan 
species yang terancam punah di dunia.

• Ecopreneur berupaya memberdayakan masyarakat, 
menjadi bagian dari masyarakat tersebut, dan bekerja 
dengan orang lain secara global untuk memberikan 
kontribusi finansial bagi proyek berbasis konservasi.

• Ecopreneur adalah wirausaha sosial yang mencari cara 
untuk membantu menyelesaikan masalah lingkungan di 
masyarakat.



Triple Bottom Line dan Socioecopreneur

Tiga pilar yang 
menyatu pada diri 
pelaku usaha yang 
melakukan inovasi 

baru terhadap 
produknya untuk 

memenuhi keinginan 
konsumen, sosial, dan 

lingkungan.



Socioecopreneur: Kosa Kata Baru

SOCIO = Social

ECO = Ecology
PRENEUR =mengambil 

(peluang) =  
Entrepreneur/wirausaha

Socioecopreneur: mengambil 
(peluang) dengan 
memperhatikan aspek sosial 
dan lingkungan



Socioecopreneurship (LEAD Cohort XVII)

• Kegiatan individu atau kelompok individu dengan berbagai sumberdaya yang dimilikinya 
serta dengan inovasi-inovasi yang dilakukannya mampu menyiinergikan dan 
mengharmonisasikan hubungan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan (melalui usaha 
eco-friendly, baik dari segi desain produk maupun proses produksi) serta memiliki 
komitmen untuk senantiasa menghargai dan menggunakan kearifan local dan kekuatan 
komunitas dalam setiap Tindakan yang dilakukan dalam kerangka pembangunan 
berkelanjutan.

• Kegiatan ekonomi dengan meminimalisir/mengurangi/memperbaiki persoalan lingkungan 
dan sosial.

• Individu atau kelompok individu yang terlibat dalam kegiatan ini disebut 
socioecopreneur.



Siapa?

• Socioecopreneur tercermin dalam individu atau kelompok individu yang 
berani mengambil risiko, mampu mencium adanya peluang bisnis, mampu 
mendayagunakan sumber daya secara efektif dan efisien, tidak sekedar 
untuk memperoleh profit, tetapi juga mampu memberikan dampak sosial 
dan berorientasi pada lingkungan sekitar.



Karakteristik Socioecopreneur

• Adanya inovasi sosial melalui pengembangan model bisnis baru yang 
bermanfaat pada manusia dan lingkungan alam.
• Mengoptimalkan kekuatan komunitas dan penggunaan teknologi tepat 

guna untuk mendorong produktivtas dan kualitas produk dan jasa
• Penggunaan sumber daya yang sustainable untuk menghasilkan dampak 

positif bagi masyarakat dan lingkungan dengan menghormati kearifan lokal.
• Di Indonesia, sebagian besar bergerak di industri mikro yang beroperasi 

pada level rumahan dengan teknologi rendah dan tenaga kerja yang 
berpendapatan dan berkemampuan rendah.



Jenis Usaha BUMDesa yang Harus Didukung
• BUMDesa yang dibangun dari keberanian mengambil risiko, kemampuan membaca

peluang bisnis, kemampuan mendayagunakan sumber daya local secara efektif dan
efisien, tidak sekedar untuk memperoleh profit, tetapi juga memberikan dampak sosial
dan berorientasi pada lingkungan sekitar.

• BUMDesa yang memiliki komitmen untuk senantiasa menghargai dan menggunakan
kearifan lokal serta kekuatan masyarakat dalam setiap proses produksi yang dilakukan.

Prioritas:
Jenis-jenis usaha yang dikelola dengan model sutainable development dengan semangat

socioecopreneurship
Misal: 

Pengelolaan air bersih, pengelolaan sampah, desa wisata, pasar desa, lumbung pangan, dll



Tantangan Pengembangan Socioecopreneur

Pembangunan kapasitas SDM dan Kelembagaan Masyarakat Lokal

Memperkuat permodalan socioecopreneur

Memperbaiki sistem produksi socioecopreneur

Mendekatkan pada sisi sosial dan lingkungan

Memperluas pemesaran produk socioecopreneur

Mendorong kebijakan yang memihak

Mendorong kemampuan berinovasi



Kontribusi Socioecopreneur bagi Pembangunan Berkelanjutan

• Penguatan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dengan 
menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat
• Meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan kemampuan 

menghasilkan lebih banyak produk dan kreasi produk baru yang juga ramah 
lingkungan dan melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat.
• Berpotensi menciptakan teknologi produk dan jasa baru ramah lingkungan 

dengan memanfaatkan perubahan teknologi terkini à inovasi-inovasi 
produk baru yang melibatkan masyarakat.



Kontribusi Socioecopreneur bagi Pengembangan 
Ekonomi Lokal

• Solusi menggerakkan ekonomi lokal yang inklusif dengan mempertimbangkan 
aspek sosial dan lingkungan.

• Memberikan desain program untuk pemberdayaan yang mendorong pada 
pengembangan ekonomi lokal.

• Memberikan wirausaha (individu atau kelompok individu) yang mampu menyinergi
kan dan mengharmonisasikan hubungan antara ekonomi, sosial, 
dan lingkungan dengan komitmen untuk menghargai dan menggunakan kearifan 
lokal dan kekuatan komunitas dalam pengembangan ekonomi lokal.



Terima kasih


