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Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri) merupakan 
program fasilitasi dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM untuk mengatasi 
masalah pengangguran, khususnya pengangguran tenaga kerja terdidik di Kabupaten 
Jepara. Fokus penelitian ini adalah meneliti proses implementasi Prospek Mandiri di 
Kabupaten Jepara, mulai dari tahap rekruitmen, fasilitasi pelatihan, fasilitasi 
permodalan dan pelaksanaan usaha koperasi. Metode penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pada tahap rekruitmen, 
Kementerian Negara Koperasi dan UKM serta Dinas Koperasi, UKM dan 
Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara sebagai panitia Prospek Mandiri tingkat lokal 
ternyata kurang melakukan sosialisasi tentang program (prospek mandiri) kepada 
masyarakat sehingga sebagian warga Jepara tidak mengetahui tentang informasi 
tersebut. Pelaksanaan program tersebut diwujudkan dengan membentuk dua koperasi 
yaitu KSU Karya Dinamika Mandiri dan KSU Cherax Inti Mandiri. Kedua koperasi 
peserta Prospek Mandiri mendapatkan fasilitasi pelatihan dan permodalan (dana 
bergulir) serta bimbingan dan pendampingan untuk melakukan kegiatan usaha dalam 
wadah koperasi. Melalui program ini, kedua koperasi diharapkan dapat menciptakan 
kesempatan kerja bagi anggotanya sendiri maupun masyarakat sekitar. Namun dalam 
pelaksanaannya, lapangan kerja yang diciptakan belum mampu menyerap tenaga 
kerja secara luas. Kedua koperasi belum bisa mengelola usaha secara produktif dan 
efisien, terdapat banyak kendala yang dihadapi dalam menjalankan usahanya. Kedua 
koperasi kurang memberikan kontribusi dalam menggerakkan perekonomian daerah 
dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya maupun masyarakat sekitar.  

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa implementasi Program Sarjana 
Pencipta Kerja Mandiri belum menunjukkan manfaat dan hasil yang optimal bagi 
masyarakat Jepara. Tujuan untuk mengatasi masalah pengangguran dan menciptakan 
kesempatan kerja secara luas bagi masyarakat belum tercapai secara maksimal di 
Kabupaten Jepara. Agar implementasi dapat berjalan secara efektif dan efisien 
sebaiknya kemampuan kewirausahaan dan keahlian para peserta di bidang ternak dan 
budidaya ikan lebih ditingkatkan agar dapat menjalankan usaha koperasi secara 
produktif dan efisien.  
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