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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada negara berkembang salah satu yang menjadi prioritas utama dalam 

melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan nasional, begitu halnya 

dengan bangsa Indonesia. Salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan 

nasional di Indonesia adalah bidang ekonomi.1  

Sejarah telah menunjukkan bahwa Usaha Kecil Menengah (UKM) di 

Indonesia tetap eksis dan berkembang dengan adanya krisis ekonomi yang telah 

melanda negeri ini sejak tahun 1997, bahkan menjadi katup penyelamat bagi 

pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya memberikan sumbangan 

yang cukup signifikan pada PDM maupun penyerapan tenaga kerja, data tahun 

2003 menunjukkan bahwa jumlah UKM secara nasional ada 43,4 juta dengan 

memberikan sumbangan terhadap PDB mencapai Rp. 1.013,5 truliun (56,7% 

total PDB) dan kemampuan penyerapan tenaga kerja sebesar 79 juta jiwa.2 

Pemberdayaan UKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan 

membuat UKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti 

meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia 

dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk 

menambah nilai jual UKM, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-

produk yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, 

                                                           
1 Hesti Kusuma Wardani, dkk._______. Peranan Dinas koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan 

Usaha Kecil Menengah Kota Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No. 2 Hal. 213-220. 
2 BDS LPPM UNS. 2005. ”Pasar Keuangan Mikro”. Pelatihan Kredit Usaha Mikro dan Kecil Bagi 
Bank Umum. Kerjasama LPPM UNS dengan BI Kediri. 
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mengingat UKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja di 

Indonesia.3 Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau 

iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Logika ini 

didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa 

memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang 

mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. 

Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini 

berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan 

cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya 

pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan 

(charity), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses 

kemandirian.4 

UKM merupakan suatu unit usaha kecil yang mampu berperan 

sebagai alternatif kegiatan usaha produksi barang dan jasa maupun dalam hal 

penyerapan tenaga kerja. Maka dari itu UKM perlu diberdayakan. 

Kriteria usaha yang dapat dikatakan sebagai Usaha Mikro Kecil, dan 

Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).5 Adanya 

                                                           
3 Sudaryanto. 2011. The Need for ICT-Education for Manager or Agribusinessman to Increasing 

Farm Income : Study of Factor Influences on Computer Adoption in East Java Farm Agribusiness. 
International Journal of Education and Development, JEDICT, Vol 7 No 1 halm. 56-67 
4 Winarni, Tri .1998. Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi 

Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan 

Masyarakat, Aditya Media, Yogyakarta. 
5 Unang-Undang No. 20 Tahun 2008 tenyang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
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Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Timur tentang Pemberdayaan UKM maka tersusunlah sebuah 

kebijakan pemberdayaan UKM yang termaktub dalam RPJMD Kota 

Malang Tahun 2013-2018 dengan arah kebijakan termuat dalam Misi 

Kota Malang nomer 7 yaitu “Mendorong Pelaku Ekonomi Sektor Informal 

dan UKM agar lebih Produkrif dan Kompetitif”. 

Berdasarkan hal tersebut perlu sinergitas antara pelaku UKM dan 

Pemerintah Kota Malang yang berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam 

pemberdayaan UKM sehingga mampu meningkatkan kemampuan pelaku UKM. 

Peranan penting pemerintah terlibat dalam lima wujud utama, yaitu pertama, 

selaku stabilisator, peran pemerintah sebagai stabilitator sangat penting dan harus 

dimainkan secara efektif. Kedua, selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan 

harus menjadi sumber dari halhal baru. Ketiga selaku modernisator, pemerintah 

bertugas untuk menggiring masayarakat ke arah kehidupan yang modern. 

Keempat, selaku pelopor, pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi 

seluruh masyarakat. Kelima, selaku pelaksana sendiri, pemerintah masih dituntut 

untuk berperan sebagai pelaksana sendiri berbagai kegiatan.6  

Melihat peran strategis yang dimiliki UKM maka perlu adanya pembinaan 

dan pengembangan UKM sebagai langkah yang harus diambil oleh Pemerintah 

Kota Malang. Akan tetapi, langkah ini tidak semata-mata merupakan tanggung 

jawab Pemerintah saja, pihak UKM sendiri sebagai pihak internal yang 

                                                           

6 Siagian, Sondang. (2012). Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan 

Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 142-149 
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dikembangkan, harus bekerjasama dengan Pemerintah dengan memanfaatkan 

potensi yang dimilikinya untuk menciptakan kreatifitas usaha dengan 

memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah.7 

Peranan pemerintah daerah pada tingkat provinsi maupun distrik secara 

spesifik menurut Tambunan adalah pertama, Implementasi, elaborasi dan 

koordinasi dari kebijaksanaan UKM pemerintah pusat. Kedua, formulasi dan 

implementasi kebijaksanaan oleh pemerintah daerah mengenai pemberdayaan 

UKM, termasuk penyempurnaan administrasi pemerintah daerah, program dan 

fasilitas-fasilitas finansial serta pendidikan dan pelatihan. Ketiga, koordinasi dan 

integrasi dari perencanaan, program, dan aktivitas-aktivitas pengembangan UKM. 

Keempat, Peningkatan partispasi masyarakat daerah dalam kegiatan-kegiatan 

UKM. Kelima, Penyiapan laporan-laporan, syarat-syarat dan rekomendasi-

rekomendasi terhadap implementasi dari langkah-langkah pemberdayaan UKM 

untuk pemerintah pusat dan DPRD.8 

Usaha Kecil Menengah yang mendominasi di Kota Malang sebagian besar 

bergerak dibidang makanan & minuman, handicraft, dan fashion, hal ini dapat 

dipahami karena usaha makanan & minuman, kerajinan, fashion adalah salah satu 

pendukung sektor pariwisata. Sedangkan apabila dilihat perkembangan pada usaha 

kecil dan menengah di Kota Malang dari tahun ke tahun memperlihatkan jumlah 

UKM yang yang cenderung meningkat dengan angka pertumbuhan yang selalu 

positif. Hampir dari seluruh pelaku usaha kecil dan menengah yang tersebar di 

                                                           
7 Kristiyanti Mariana. (2012). Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM)  alam 

Pembangunan Nasional. Fakultas Ekonomi. Unversitas AKI.  
8 Tambunan, Tulus T.H. (2002). Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting. 
Jakarta: Salemba Empat 
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seluruh Kota Malang di dominan oleh palaku ekonomi kreatif. Berdasarkan data 

BPS Kota Malang jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) pada sampai pada 

Tahun 2015 mencapai 76.290 UKM.9 

Namun keberadaan dari UKM ini bukan berarti tanpa masalah. Meurut 

penelitian Hesti Kusuma Wardani dkk dalam penelitiannya yang berjudul peranan 

Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan UKM Kota Malang menyebutkan 

bahwa permasalahan UKM berkaitan dengan permodalan, pemasaran, 

pengelolaan yang kurang profesional. Hal tersebut dikarenakn terbatsnya 

pengetahuan yang dimiliki UKM.10 Seperti halnya dengan penelitian Alief 

Rakhman Setyanto dkk dengan judul penelitian kajian strategi pemberdayaan 

UMKM dalam menghadapi perdagangan bebas kawasan asean yang menyebutkan 

bahwa permasalahan dasar yang dihadapi UMKM adalah: pertama, kelemahan 

dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pasar. Kedua, kelemahan 

dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh sumber 

permodalan yang memadai. Ketiga, kelemahan di bidang organisasi dan 

manajemen sumber daya manusia. Keempat, keterbatasan jaringan usaha antar 

pengusha kecil (sistem informasi pemasaran). Kelima, usaha yang kurang 

kondusif, karena persaingan yang saling mematikan. Keenam, pembinaan yang 

telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta 

kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.11 

                                                           
9 Bps Kota Malang 
10 Hesti Kusuma Wardani dkk. Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan UKM Kota 
Malang 
11 Alief Rakhman Setyanto dkk dengan judul penelitian kajian strategi pemberdayaan UMKM dalam 
menghadapi perdagangan bebas kawasan asean yang menyebutkan bahwa permasalahan dasar yang 
dihadapi UMKM. Jurnal Etikonomi. Vol. 14 (2). Hal. 205-220 
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Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi UKM 

sangatlah kompleks. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kota Malang menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro 

Kecil Menengah yang tertuang dalam visi misi Dinas Koperasi dan UKM Kota 

Malang, adapun visi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang yaitu, "Terwujudnya 

Koperasi dan UKM sebagai Lembaga Usaha yang Sehat, Berdaya Saing, Tangguh 

dan Mandiri". Sedangkan Misinya yaitu, meningkatkan kuantitas dan kualitas 

koperasi, dan memberdayakan UKM sebagai pelaku ekonomi yang memiliki daya 

saing.12 

Dari data UKM yang sudah terhimpun oleh Dinas Koperasi dan Usaha  

Mikro Kota Malang sampai pada tahun 2016 sebanyak 2.764 UKM binaan. Dan  

jumlah UKM tersebut terdiri dari berbagai bidang usaha yang meliputi produk  

garmen, rajut, Handicrat, Makanan & minuman.  Dari berbagai jenis bidang usaha 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kota Malang sebagai perpanjangan tangan 

peemrintah Kota Malang terus mengupayakan untuk membantu meningkatkan 

kualitas UKM serta agar UKM berdaya saing sehingga dapat mandiri.  

UKM dapat dikatakan manidri jika sudah menjadi usaha menengah yang 

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling 

banyakRp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanahdan bangunan tempat usaha. 

Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dariRp 2.500.000.000,00 sampai dengan 

paling banyak Rp 50.000.000.000,00. Karena hal tersebut sudah bukan Tupoksi 

                                                           
12 Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang Tahun 2013-2018  
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Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang membina Usaha menengah.13 

Dari uraian tersebut bahwa, UKM yang terdaftar di Dinas koperasi dan 

usaha Mikro Kota Malang sampai dengan pada tahun 2016 belum dapat dikatakan 

mandiri karena kekayaan dan hasil penjualan belum memasuki krtireria dalam 

usaha menengah. Dengan hal ini maka, Dinas Koperasi dan usaha mikro kota 

malang mempunyai tugas dalam mengembangkan UKM agar dapat mandiri dan 

bisa berdaya saing.  

Tabel 1.1 Daftar kekayaan dan hsil penjualan UKM Kota Malang.14 

No Nama Usaha Komoditi Asset Rata Jual 

1. Nasya Group Makanan & 
Minuman 

Rp.15.000.000,00 Rp. 1.200.000,00Bln  

2. Dafayu- 
Sockcute Boneka  Rp. 400.000.000,00 Rp.8.000.000,00/Th 

3. Gallery illy Aksesoris R p. 310.000.000,00 R p. 6.000.000,00/Th  

4. Fast Moving 
Jaket & T-shirt Konveksi  Rp. 7.000.000,00 Rp.5.000.000,00/Th 

5. Alibaba Makanan  R p. 15.000.000,00 R p. 1.000.000,00/Hr 

Sumber: Database Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, Diolah Penulis 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa, UKM binaan Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kota Malang masih terbilang belum mencapai mandiri, karena 

bisa dilihat dari kriteria kekayaan yang dimiliki perorang tidak lebih dari Rp. 

500.000.000,00 dan penghasilan pertahun lebih dari Rp. 2.500.000.000,00. 

Dlmam hal ini Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang sebagai 

perpanjangan tangan dari pemerintah Kota Malang mempunyai tugas untuk dapat 

mengembangkan UKM agar dapat berdaya saing dan mandiri.  

Program kegiatan Pemberdayaan yang telah disiapkan oleh Dinas 

                                                           
13 Ibis  
14 Databese UKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang 
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Koperasi dan UKM Kota Malang yang termaktub dalam Renstra Tahun 2013-

2018 antara lain Bimbingan teknis kewirausahaan, melaksanakan sosialisasi 

dukungan informasi penyediaan permodalan, melaksanakan pembinaan 

bidang formalisasi bagi UKM, mengadakan identifikasi pengembangan 

informasi data UKM, serta mengadakan penyelenggaraan promosi produk 

UKM.15  

Dari latar belakang diatas saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut yang berjudul "Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota 

Malang dalam Pemberdayaan UKM”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi pokok bahasan dalam 

penulisan ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana efektifitas kebijakan pemerintah Kota Malang dalam 

pemberdayaan UKM oleh Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang?  

2. Apa Baja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam 

menerapkan efektifitas kebijakan pemerintah Kota Malang dalam 

pemberdayaan UKM oleh Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui efektifitas kebijakan pemerintah Kota Malang dalam 

pemberdayaan UKM oleh Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. 

                                                           
15 Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang Tahun 2013-2018 
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2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektifitas kebijakan 

pemerintah Kota Malang dalam pemberdayaan UKM oleh Dinas koperasi 

dan Usaha Mikro Kota Malang. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritik  

Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu kajian dalam studi Ilmu 

Pemerintahan khususnya dengan mata kuliah Kebijakan Publik yang mana 

Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam Pemberdayaan UKM. 

Atas dasar partisipatif dan kreatifitas masyarakat dimana masyarakat berperan 

aktif dalam mendorong perkembangan ekonomi mereka serta dapat 

bertumbuhnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dengan adanya  

Pemberdayaan Masyarakat melalui UKM ini menjadikan salah satu 

kebijakan publik yang membawa dampak positif kepada masyarakat agar 

terciptanya kehidupan yang sejahtera, dan secara umum dengan mata kuliah 

lainnya yang terkait dengan kebijakan publik, serta sebagai referensi dan 

informasi bagi penyusun lainnya yang hendak melakukan penelitian dengan 

terra dan permasalahan yang terkait dengan Efektifitas Kebijakan Pemerintah 

Kota Malang dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui UKM. 

 

2. Manfaat Praktis  

a) Bagi Pemerintah  

Sebagai sumbangsih pengkayaan kajian akademis terhadap 

Pemerintah Kota Malang sebagai Pemberdayaan UKM sehingga ke 
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depannya dapat lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan 

pengembangan UKM Kota Malang. Serta agar dapat membuat 

Perda ataupun Perwali tentang UKM Kota Malang.  

b) Bagi Masyarakat  

Sebagai informasi mengenai Efektifitas Kebijakan 

Pemerintah Kota Malang dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui 

UKM berbasis Ekonomi Kreatifyang memiliki kontribusi besar 

dalam pemberdayaan potensi pengembangan ekonomi lokal agar 

terciptanya lapangan pekerjaan yang optimal dan berkelanjutan. 

Serta dapat mengembangkan UKM setelah mendapatkan pelatihan 

oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang.  

 

E. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konsep 

Definisi konsep adalah pernyataan yang mengartikan atau 

memberi makna suatu konsep istilah tertentu. Definisi konseptual 

merupakan penggambaran secara umum dan menyeluruh yang 

menyiratkan maksud dan konsep atau istilah tersebut bersifat 

konstruktif, formal dan mempunyai pengertian yang abstrak.16 

a. Efektifitas Kebijakan  

Mengukur efektifitas bukanlah suatu hal yang mudah, karena 

                                                           
16 Alimul Hidayat, Aziz. (2009). Metode Penelitian Keperawatan dan Tekhnik Analisis 
Data. Jakarta: Salemba Medika.s 
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efektifitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan tergantung 

pada setiap individu yang menilai. Setiap individu memiliki pola 

pikir dan sudut pandang yang berbeda sehingga berpengaruh pada 

penilaian yang diambil  

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai 

seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu 

ditentukan. Kata efektivitas lebih mengacu pads output yang telah 

ditargetkan. Pengukuran efektifitas yang digunakan dalam 

penelitian ini mengunakan pandangan Duncan yang dikutip Richard 

M. Steers, melalui tiga indikator yaitu:  

1) Pencapaian Tujuan  

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan 

harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar 

pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, 

baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun 

pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 

beberapa faktor yaitu: a) kurun waktu pencapaiannya di tentukan, b) 

sasaran yang merupakan target konkrit, dan c) dasar hukum.  

2) Integrasi 

Intergrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan 

suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan 

konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi 

lainnya. Integrasi menyangkut pada proses sosialisasi.  
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3) Adaptasi 

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan 

diri dengan perubahan-perubahan yang terj adi di lingkungannya. 

Adapaun beberapa faktor dalam adaptasi yaitu: 1)peningkatan 

kemampuan, 2) sarana dan prasarana.  

Pengertian kebijakan menurut Miriam Budiardjo (2007) 

adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku 

atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk 

mencapai tujuan itu. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai suatu 

keputusan yang diambil pemerintah terhadap suatu fenomena yang 

terjadi pada suatu masyarakat. Masyarakat yang dibuat oleh 

pemerintah guna keselarasan suatu kebijakan dengan kondisi yang 

sebenamya.  

Kebijakan-kebijakan secara umum diartikan sebagai kearifan 

dalam hal pengelolaan. Dengan ilmu-ilmu sosial, kebijakan 

diartikan sebagai dasar-dasar haluan untuk menentukan langkah-

langkah atau tindakan-tindakan dalam mencapai suatu tujuan.17 

Kebijakan dalam makna seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi 

mengenai suatu pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, 

suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu 

rencana tertentu.18 

                                                           
17 (1990). Ensiklopedia Nasional Indonesia. Jilid 8. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka 
18 Abdul Wahab, Solichin. (1997). Evaluasi kebyakan Publik. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP 
Malang 
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Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan 

yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-

konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dan sebagai suatu 

keputusan sendiri. Seorang pakar Ilmu Politik lain, kebijakan 

sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang 

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang 

memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap 

kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam 

rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran 

atau suatu maksud tertentu.19  

Definisi yang amat luas yang menyatakan bahwa kebijakan 

antara hubungan diantara unit pemerintahan tertentu dengan 

lingkungannya. Kebijakan pemerintah adalah apapun juga yang 

dipilih oleh pemerintah atau tidak mengerjakan sama sekali 

(mendiamkan) sesuatu itu.20 Pada dasarnya kebijakan (policy) yang 

diambil pemerintah mencerminkan keputusan mengenai apa yang 

akan dilakukan dan atau tidak dilakukan berkenaan dengan 

kepentingan umum (public interest). Wujud konkrit dari kebijakan 

adalah keluaran berupa program yang bersifat lebih operasional. 

Kebijakan merupakan suatu usaha pengambilan keputusan yang 

pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mendapat informasi, 

                                                           
19 Winarno, Budi. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo. 
20 Ibid  
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mengolahnya dan akhirnya membuat keputusan yang dianggap 

terbaik melalui programprogram yang ditawarkan.  

Kebijakan pemerintah atau kebijakan adalah kebijakan yang 

dilambangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Dan 

implikasiimplikasi dari pengertian tersebut di atas adalah:21 Bahwa 

kebijakan itu selalu mempunyai tujuan tertentu yang merupakan 

tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan. Bahwa kebijakan 

itu berisikan tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat 

pemerintah. Bahwa kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar 

dilakukan oleh pemerintah atau instansi, jadi bukan merupakan apa 

yang benarbenar dilakukan oleh pemerintah. Bahwa kebijakan 

pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa 

bentuk tindakan pemerintah suatu masalah tertentu bersifat negatif 

dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak 

melakukan sesuatu. Bahwa kebijakan setidaknya dalam arti yang 

positif didasarkan selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan 

perundang-undangan yang bersifat memaksa.  

Lebih lanjut lagi di dalam kajian bidang administrasi negara 

menyatakan bahwa kebijakan sebagai susunan rancangan tujuan-

tujuan dan dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah 

apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak 

dilakukan yang berhubungan dengan masalah-masalah tertentu 

                                                           
21 Islamy Irfan M. (1997). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: BinaAkasara. 
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yang dihadapi masyarakat.22  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka penulis menarik 

kesimpulan bahwa efektifitas kebijakan adalah suatu ukuran 

pencapaian tujuan yang mana output digunakan sebagai terget yang 

berdasarkan pedoman dalam berperilaku atau bertindak yang 

dilakukan oleh sejumlah aktor atau pejabat dalam lingkungan 

tertentu, perkara tertentu yang mempunyai hambatan dan 

kesempatan terhadap pelaksanaan usulan untuk mencapai tujuan 

atau sasaran tertentu.  

a. Ciri-ciri Kebijakan  

Ciri-Ciri Kebijakan pemerintah bersumber pada kenyataan 

bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh apa yang beliau sebut sebagai 

orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik. Dari 

penjelasan Easton di atas membawa implikasi tertentu terhadap 

konsep kebijakan, yakni:23  

1) Kebijakan lebih merupakan tindakan yang mengarah pada 

tujuan daripada sebagai prilaku atau tindakan yang serba acak 

dan  kebetulan 

2) Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas, tindakan-tindakan 

yang saling terkait dan yang mengarah pada tujuan tertentu 

yang dilakukan oleh pejabat-pejabat.  

                                                           
22 Ibid  
23 ibid 
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3) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya 

dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.  

4) Kebijakan pemerintah mungkin berbentuk positif, mungkin 

pula negatif. Dalam bentuk yang positif, kebijakan mungkin 

akan mencakup beberapa bentuk tindakan yang dimaksudkan 

untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam 

bentuk yang negatif, kemungkinan meliputi keputusan pejabat 

pemerintah untuk  tidak bertindak atau tidak melakukan 

tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur 

tangan pemerintah justru  diperlukan. 

b. Pemberdayaan Masyarakat  

Pengertian pemberdayaan menurut Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah pasal 1 

ayat 8 menyatakan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah, dunia usaha dan masayarakat dalam bentuk 

penumbuhan iklim usaha pembinaan, dan pengembangan sehingga 

usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya 

menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.24  

Pendekatan pemberdayaan dapat dicapai melalui 5P yaitu 

pertama, pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang 

memungkinkan potensi masayarakat berkembang secara optimal. 

Kedua, penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang 

                                                           

24 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah pasal 1 ayat 8  
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dimiliki masayarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya. Ketiga, perlindungan, melindungi 

masayarakat terutama kelompok-kelopmpok lemah agar tidak 

tertindas oleh kelompok kuat. Keempat, penyokongan, 

pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak 

terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan 

terpinggirkan. Kelima, pemeliharaan, memelihara kondisi yang 

kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan 

antara berbagai kelompok dalam masayarakat. 25 

Strategi dalam mengembangkan konsep pemberdayaan 

masayarakat ada dua, yaitu, pertama Memberi peluang agar sektor 

ekonomi dan masayarakat modem dapat tetap maju, karena 

kemajuan dibutuhkan untuk pembangunan bangsa secara 

keseluruhan. Kedua, Memberdayakan sektor ekonomi dan lapisan 

rakyat yang masih tertinggal dan hidup di luar atau pinggiran jalur 

kehidupan modem yang dapat melalui, 1). Menciptakan suasana 

iklim yang memungkinkan potensi masayarakat berkembang setiap 

masayarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, 2). 

Memperkuat daya atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat 

melalui pemberian input berupa bantuan dana, pembangunan secara 

fisik dan social, 3). Pengembangan lembaga pendanaan, penelitian 

                                                           
25 Suharto, Edi. (2009).Membangun Masyarakat: Memberdayakan Rakyot. Bandung: Refika 
Aditama. 
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dan pemasaran daerah.26  

Selain itu ada empat startegi dalam memberdayakan 

masyarakat, yaitu pertama memberdayakan masyarakat dengan 

mensosialisasikan peran masyarakat sebagai subyek. Kedua, 

mendayagunakan mekanisme penyelenggaraan pembangunan atau 

pemberdayaan masyarakat secara aspiratif, demokratif, efektif dan 

efisien. Ketiga, mobilisasi sumberdaya manusia seperti tenaga, 

pikiran dan kemampuan sesuai dengan profesionalismenya. 

Keempat, memaksimalkan peran pemerintah.27 

 Model-model Upaya Pemberdayaan Masyarakat Kita dapat 

mengenali bahwa ada tiga upaya utama dalam pemberdayaan, yaitu 

melakukan upaya pemberian kesempatan, pemihakan, dan 

perlindungan.28  

1)  Upaya Pemberian Kesempatan  

Pemberdayaan adalah upaya memberikan kesempatan 

kepada kelompok masyarakat berkemampuan lemah yang 

dilakukan secara sengaja dan terukur. Upaya yang dilakukan secara 

sengaja dan terukur artinya terdapat strategi, mekanisme, dan 

tahapan yang disusun secara sistematis untuk memberdayakan 

kelompok berkemampuan lemah dalam jangka waktu tertentu. 

                                                           
26 Nasirin, Chairun dan Alamsyah. (2010) Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Good 
Governance. Malang: Indo Press 
27 Suryono, Agus. (2010) Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan. Malang: UB Press 
28 Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwijowijoto, Manajemen Pemberdayaan.  
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Dengan banyak memberikan kesempatan pada masyarakat lemah 

sehingga masyarakat dapat berkembang menuju kehidupan 

masyarakat yang lebih baik  

2) Upaya Pemihakan  

Pemberdayaan adalah upaya memberikan pemihakan yang 

berjalan terpadu dengan upaya pemberian kesempatan. Upaya 

pemihakan utamanya dilakukan dengan cara-cara menciptakan 

iklim yang kondusif untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi dan 

mecegah penindasan yang kuat terhadap yang lemah. Dengan 

mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan mengakses 

asset produkrtif dan sedian aset produktif yang ada.pemihakan yang 

dilakukan oleh kelompok yang berdaya terhadap kelompok yang 

tidak berdaya baik dari pemerintah maupun lembaga swasta sangat 

berpengaruh dalam proses pemberdayaan masyarakat.  

3) Upaya Perlindungan 

Pemberdayaan adalah melindungi yang lemah. Melindungi 

yang lemah diperlukan akibat penguasaan aset produktif yang tidak 

seimbang antara kekuatan ekonomi besar dengan sekelompok warga 

Negara yang tidak menguasai atau mempunyai sekalipun aset 

produktif. Perlindungan terhadap masyarakat merupakan salah satu 

model dari suatu pemberdayaan, masyarakat yang lemah dilindungi 

dari segala kerakusan yang dapat menimbulkan ketimpangan-

ketimpangan dalam kehidupan masyarakat.  
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Tiga upaya yang telah dijelaskan di atas, merupakan upaya 

pemberdayaan yang menjadi alternatif dalam setiap proses 

pemberdayaan masyarakat. Ukuran Pemberdayaan masyarakat harus 

dilihat baik dengan pendekatan komprehensif rasioanal maupun 

inkremental.29  

Pada pendekatan pertama, dalam upaya ini diperlukan 

perencanaan berjangka serta pengerahan sumber daya yang tersedia dan 

pengembangan potensi yang ada secara nasional, yang mencakup 

seluruh masyarakat. Dalam ini perlu dilibatkan semua lapisan 

masyarakat, baik pemerintah maupun dunia usaha dan lembaga sosial 

dan kemasyarakatan, serata tokoh tokoh dan individu-individu yang 

mempunyai kemampuan untuk membantu. Dengan demikian, 

programnya hares besifat naional, dengan curahan sumber daya yang 

cukup besar untuk menghasilkan dampak yang berarti.  

Pada pendekatan kedua, perubahan yang diharapkan tidak selalu 

hares terjadi secara cepat dan bersamaaan dalam derap yang sama. 

Kemajuan dapat dicapai secara bertahap, langkah demi langkah, 

mungkin kemajuan-kemajuan kecil, juga tidak selalu merata. 

Percepatan pada satu sektor pada sektor lainnya bisa berbeda, demikian 

pula antara satu wilayah dan wilayah lain, atau suatu kondisi dengan 

kondisi lainnya. Dalam pendekatan ini, desentralisasi dalam 

                                                           
29 35 Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwijowijoto, Manajemen Pemberdayaan,, 
h.205 
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pengambilan keputusan dan pelaksanaan amatlah penting. Tingkat 

pengambilan keputusan haruslah didekatkan sedekat mungkin pada 

masyarakat.  

Untuk mengetahui berapa jauh pemberdayaan masyarakat 

berhasil, perlu ada pemantauan dan penetapan sasaran sejauh mungkin 

yang dapat diukur untuk dibandingkan.  

Pemberdayaan masyarakat dengan sendirinya berpusat pada 

bidang ekonomi karena sasaran utamanya adalah memandirikan 

masyarakat. Disini, peran ekonomi memang sangat penting. Cara 

pengukurannya pun banyak berkembang, seperti indeks GINI, jumlah 

orang yng hidup dibawah garis kemiskinan, jumlah desa miskin, 

peranan usaha berskala mikro dan kecil, nilai tukar petani, upah 

minimum dan sebagainya.  

Jadi, pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat hingga pada level rumah tangga bahkan individu. 

Oleh karena itu, untuk mengukur pemberdayaan kita dapat melihat 

ukuran pemberdayaan dari segi ukuran kemiskinan  

c. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)  

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 1 

menyatakan bahwa Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
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dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi 

kriteria Usaha Kecil sebgaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. 

Kriteria Usaha Kecil yaitu:  

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai 

dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dariRp 

300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00. 

Usaha Menengah adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. 

Kriteria usaha Menengah adalah: Memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyakRp10.000.000.000,00 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.Memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dariRp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling 

banyak Rp 50.000.000.000,00.30 

d.  Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang  

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah unsur pelaksana otonomi 

daerah dalam bidang ekonomi dan pimpinan langsung oleh seorang Kepala 

                                                           
30 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM 
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Dinas (Kadin). Kadin berkedudukan di bawah Bupati/Walikota Berta 

bertanggung jawab langsung pada Bupati/Walikota melalui Sekertaris 

Daerah (Sekda). 

Tugas Pokok Dinas Koperasi Dan UKM Malang adalah 

melaksanakan urusan Pemerintah daerah sesuai dengan asa otonomi serta 

kewajiban pembantuan dalam Bidang Ekonomi di lingkup daerah atau 

kota. dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi dan UKM Malang 

memiliki beberapa fungsi.  

Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi dan 

usaha kecil dan menengah, Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan 

program di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, Pelaksanaan 

pembinaan, penegmbangan dan pengawasan kelembagaan serta advokasi 

di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, Pelaksanaan fasilitasi 

pengesahan akta pembentukan, penggabungan dan peleburan serta 

pembubaran koperasi; Pelaksanaan pemeringkatan terhadap koperasi dan 

usaha kecil dan menengah; Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan 

produksi, pemasaran, Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi usaha 

kecil dan menengah; Pelaksanaan fasilitasi, pembiayaan, pengawasan 

penyelenggaraan koperasi, koperasi simpan pinjam dan usaha simpan 

pinjam. 

Pemantauan dan pengawasan akuntansi koperasi dan usaha kecil 

dan menengah; Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam 

atau usaha simpan pinjam; Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan 
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usaha koperasi sektor industri pertanian, industri non pertanian serta 

perdagangan dan aneka usaha; Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan 

jaringan kerjasama usaha dan kemitraan bagi usaha kecil dan menengah; 

Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kewirausahaan bagi usaha 

kecil dan menengah; Penyelenggaraan program pengembangan informasi 

bisnis usaha kecil dan menengah;  

Pelaksanaan pemrosesan pengesahan dan/atau pencabutan 

pengesahan akta pendirian atau akta perubahan badan hukum koperasi; 

Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang koperasi dan usaha 

kecil dan menengah yang menjadi kewenangannya; Pemberian dan 

pencabutan perizinan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah 

yang menjadi kewenangannya; Pelaksanaan penyidikan tindak pidana 

pelanggaran di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan 

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan 

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 

Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam 

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; Pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 

Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, 

perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; Pelaksanaan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM);  
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Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah; 

Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operasional dan Prosedur (SOP); Pelaksanaan pengukuran Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat 

pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas 

layanan. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang koperasi dan usaha 

kecil dan menengah; Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi 

lainnya terkait layanan publik secara berkala melaluiwebsite Pemerintah 

Daerah; Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; 

Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional; Pengevaluasian dan 

pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan Pelaksanaan fungsi 

lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.31  

2. Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional 

berdasarkan karakteristik yang diamati ketika melakukan pengukuran secara cermat 

terhadap objek atau fenomena dengan menggunakan parameter yang jelas.32 

Pengukuran efektifitas yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan 

pandangan Duncan yang dikutip Richard M. Steers, melalui tiga indikator yaitu: 

pertama pencapaian tujuan dalam menjalankan kebijakan pemberdayaan UKM, 

kedua Integrasi yang menyangkut sosialisasi berbagai program kegiatan 

pemberdayaan UKM, ketiga adpatasi kemampuan organisasi untuk menyesuaikan 

                                                           
31 http://dinkop.malangkota.go.id/lakip/ diakses pada tanggal 29 Desember 2016 pukul 13.00 
W I B 
32 Alimul Hidayat, Aziz. (2009). Metode Penelitian Keperawatan dan Tekhnik Analisis Data. 
Jakarta: Salemba Medika. 

http://dinkop.malangkota.go.id/lakip/
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diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adapaun 

beberapa faktor dalam adaptasi yaitu peningkatan kemampuan dan sarana dan 

prasarana. 

Dalam mengoperasionalkan variabel Dinas koperasi dan Usaha Mikro 

mempunyai strategi dalam menjalnkan kebijakan pemberdayaan UKM yaitu: 

pertama mensosialisasikan berbagai program pemberdayaan UKM. Kedua, 

meningkatkan mutu SDM UKM. Ketiga, dengan memaksimalkan peran penerintah 

yakni dengan cara menjalin kemitraan Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Malang dengan Stakeholder dalam pemberdayaan UKM serta memfasilitasi UKM 

binaan dalam mengembangkan UKM. Hal tersebut sesuai menurut Suryono 

menyatakan ada empat startegi dalam memberdayakan masyarakat, yaitu pertama 

memberdayakan masyarakat dengan mensosialisasikan peran masyarakat sebagai 

subyek. Kedua, mendayagunakan mekanisme penyelenggaraan pembangunan atau 

pemberdayaan masyarakat secara aspiratif, demokratif, efektif dan efisien. Ketiga, 

mobilisasi sumberdaya manusia seperti tenaga, pikiran dan kemampuan sesuai 

dengan profesionalismenya.Keempat, memaksimalkan peran pemerintah. 

Dari uraian diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa 

indikator Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam Pemberdayaan 

UKM melalui Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang: 

a. Kondisi UKM di Kota Malang 

b. Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam Pemberdayaan UKM 

berbasis Ekonomi Kreatif melalui Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Malang.: 
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1) Arah Kebijakan pemerintah Kota Malang 

2) Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Koperasi  dan Usaha Mikro Kota 

Malang 

3) Sosialisasi untuk pemberdayaan UKM oleh Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kota Malang 

4) Peningkatan mutu SDM UKM  

5) Sarana dan Prasaran penunjang pemberdayaan UKM 

c. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan 

pemberdyaan UKM berbasis Ekonomi Kreatif oleh Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kota Malang 

1) Klinik UKM untuk menguatkan pemberdayaan UKM 

2) Sertifikasi UKM menopang perkembangan UKM 

3) Paguyuban UKM membantu konsolidasi Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kota Malang. 

4) Minimnya SDM aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Malang 

F.  METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai urutan langkah-

langkah untuk melaksanakan penelitian.33 Dengan kata lain, metode 

penelitian merupakan langkah sistematis dalam mendapatkan informasi 

sesuai dengan terra penelitian. Berikut uraian dari metode yang 

                                                           
33 Zuriah, Nurul 2006, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori Aplikasi, Jakarta, PT Bumi 
Aksara,, him. 227. 
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digunakan dalam penelitian ini.  

1. Jenis Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah 

metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.34 Penelitian 

deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan 

semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian 

dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang 

berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk 

memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan 

informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai 

masalah. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan 

penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba 

mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual 

dengan penyusunan yang akurat.35  

Metode deskriptif ini digunakan karena beberapa 

pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah 

menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode 

ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden 

                                                           
34 Lexy J. Moeleong. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya. hal 4 
35 Supardi. (2005). Metodologi Penellan Ekonomi Dan Bisnis. Yogyakarta: U11 Press. Hal 
28 
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secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat 

menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama 

terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.36 Penelitian 

diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan 

dengan efektifitas kebijakan pemerintah kota malang upaya 

pemberdayaan UKM berbasis ekonomi kreatif melalui dinas 

koperasi dan usaha mikro Kota Malang.  

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan 

kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam 

bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka 

pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data 

yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti 

sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi 

instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat 

berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian. 37 

 

2. Subyek Penelitian  

Subyek penelitian adalah seseorang yang memiliki 

keterangan dan informasi terkait pembahasan penelitian. Penentuan 

subyek penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

purposive sampling yang didasarkan pada tujuan atau keperluan 

                                                           
36 Ahmad Tanzeh dan Suyitno. (2006). Dasar-Dasar Penelitian. Surabaya: Elkaf. hat 116 
37 Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian. Bandung: CV Alfabeta. hal 2 
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yang telah ditentukan dengan kriteria tertentu. Purposive sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling 

mengetahui tentang apa yang diharapkan sehingga mempermudah 

peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang sedang diteliti.38 

Adapun yang menjadi subyek pada penelitian ini ialah: 

a) Kepala Bidang Usaha Mikro dengan asumsi narasumber 

mengetahui perihal pelaksanaan kebijakan pemberdayaan 

UKM (Usaha Mikro Kecil)  

b) Kepala Seksi Pengembangan kerjasama usaha dengan asumsi 

narasumber  mengetahui pengembangan kerjasama 

pengusaha kecil dan menengah  

c) Kepala Seksi pengembangan kewirausahaan dengan asumsi 

narasumber mengetahui pengembangan masyarakat dan 

pembudayaan kewirausahaan (UKM)  

d) Kepala Seksi pengembangan informasi bisnis dengan asumsi 

narasumber mengetahui pembinaan dan pengembangan 

sistem informasi bisnis UKM 

e) Kepala Subbagian Penyusunan Program dengan asumsi 

mengetahui segala penyusunan program, evaluasi dan 

pelaporan.  

f) Ketua Paguyuban UKM Amangtiwi yang sudah terdaftar di 

                                                           
38 Sugiyono,2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Bandung, Alfabeta, , hIm 96. 
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Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dengan 

asumsi dasar mengetahui keadaan UKM secara real yang ada 

dilapangan.  

g) Ketua Paguyuban UKM Preman Super yang sudah terdaftar 

di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dengan 

asumsi dasar mengetahui keadaan UKM secara real yang ada 

dilapangan.  

3. Sumber Data  

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

melalui terjun lapang. Kuncoro mengungkapkan bahwa data 

primer adalah data yang biasanya diperoleh dengan survey 

lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan dan 

original.39  

Sehingga data primer akan diperoleh melalui proses 

wawancara dan observasi langsung yang dilakukan peneliti 

selama kegiatan penelitian di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kota Malang.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

                                                           

39 Dikutip dari Nafi'ah, Uiin 2015, 'Penerapan Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar 
Negeri (SISKO-TKLN) dalam Upaya Melindungi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri', 
Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, hal. 17.  
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langsung dan sifatnya sebagai pelengkap.40 Dalam proses penulisan 

skrispsi ini mendapatkan data berupa data fisik berupa jumal, tabel, 

gambar, gambar, formula yang berisikan tentang efektifitas 

kebijakan pemberdayaan UKM melalui Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kota Malang. Selain itu peneliti  juga membutuhkan data 

berupa berita mengenai Kebijakan pemberdayaan UKM melalui 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malangyang diperoleh dari 

website.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun cara mengumpulkan data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a) Observasi  

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 

penginderaan.41 Observasi dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kota Malang. Observasi ini terkait dengan efektifitas 

kebijakan pemberdayaan UKM  melalui dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kota Malang yang merupakan produk kebijakan 

Pemerintah. Observasi ini dilakukan mulai dari pengembangan 

UKM, Pemberdayaan UKM, pembinaan UKM, dan kendala yang 

dihadapi dalam pemberdayaan UKM.  

                                                           
40 Lane, J,1994 Ekonomi Politik Komparatif, Jakarta, Raja Grafindo Persada,  
41 Dikutip dari Bungin, MB, 2010, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 
115. 
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b) Wawancara  

Wawancara ialah kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan 

narasumber guna mendapatkan informasi. Narasumber dalam 

wawancara ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Malang serta Anggota UKM Kota Malang. Wawancara yang 

dilakukan tidak terikat pada pedoman pertanyaan tertentu, 

melainkan mengeksplorasi gagasan-gagasan yang muncul selama 

proses wawancara.  

Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni 

wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara 

tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, 

wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka 

(open ended interview), wawancara etnografis. Sedangkan 

wawancara . terstruktur sering juga disebut wawancara baku 

(standardized interview) yang susunan pertanyaannya sudah 

ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan 

jawaban yang juga sudah disediakan.42 

Wawancara ini ditunjukan untuk menggali pemahaman 

efektifitas kebijakan pemerintah Kota Malang upaya pemberdayaan 

UKM berbasis ekonomi kreatif melalui Dinas koperasi dan usaha 

mikro Kota Malang. Melalui wawancara diharapakan peneliti 

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

                                                           
42 Dedi, Mulyana. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda. hal 120.  
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menginterprentasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal 

ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.43 Interview merupakan 

alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah 

pertanyaan secara lisan untuk dijawab untuk secara lisan untuk 

dijawab secara lisan pula.44  

c. Dokumentasi  

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat bukti dan 

data yang diperoleh dilapangan.45 Dokumen dapat dipahami sebagai 

setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa 

masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun yang tidak dipersiapkan 

untuk penelitian.46 Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah pengumpulan data yang bersumber dari dokumen-

dokumen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang seperti 

surat edaran, rekapitulasi data ataupun buku harian catatan lapang 

peneliti serta gambar atau foto yang mendukung data penelitian.  

5. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Malang yang merupakan bagian dari pemerintah Kota Malang yang 

beralamat di R. Raya Raden Panji Suroso No. 18, Purwodadi, Blimbing 

                                                           
43 Sugiyono, Memahami Penelitian,... hal 72 
44 S.Margono, Metodologi Penelitian, hal 165 
45 Dimana Hardiansyah  (2009) dalam Haris Hardiansyah (2010:143) memaparkan bahwa studi 
dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan 
gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis 
atau dibuat langsung oleh yang bersangkutan  
46 M Djuanaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi, , 
AR-RUZZ Media, Jogjakarta, hlm. 199 
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Kota Malang, Jawa Timur. Peneliti melakukan penelitian pada tempat 

tersebut karena Dinas tersebut sebagai pelaksana kebijakan Pemberdayaan 

UKM melalui kebijakan tersebut untuk meningkatkan kualitas SDM 

pelaku usaha.  

6. Teknik Analisis Data  

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Analisa data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Dan penelitian ini data 

akan dianalisa dengan menggambarkan keadaan objek berdasarkan data 

subyektif, sehingga data-data yang ada dapat disimpulkan setelah analisa. 

Adapun tahapan dalam menganalisa model alir dari Miles dan Huberman 

(1992:20) adalah:47 

a)  Reduksi data  

Pada tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada data 

lapangan yang telah terkumpul. Data lapangan tersebut selanjutnya 

dipilih, dalam arti menentukan derajat relevansinya dengan maksud 

penelitian. Selanjutnya, data yang terpilih disederhanakan, dalam arti 

mengklasifikasikan data atas dasar tema-tema: memadukan data 

tambahan. Kemudian, peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut 

menjadi uraian singkat.  

b) Penyajian Data 

Pada tahap ini, peneliti melakukan penyajian informasi 

                                                           
47 Burhan Bungin (Ed). 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Rajagrafmdo Persada 
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melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu. Selanjutnya, hasil teks 

naratif tersebut diringkas ke dalam bentuk bagan yang 

menggambarkan alur proses perubahan cultural: 

darimonokulturalitas ke intelkulturalitas. Masing-masing komponen 

dalam bagan merupakan abstraksi dari teks naratif data lapangan. 

Kemudian, peneliti menyajikan informasi hasil penelitian 

mendasarkan pada susunan yang telah diabstraksikan dalam bagian 

tersebut.  

c) Penarikan Kesimpulan  

Pada tahap ini, peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap 

makna yang muncul dari data. Disamping menyandarkan pada 

klarifikasi data, peneliti juga memfokuskan pada abstraksi data yang 

tertuang dalam bagan. Setiap data yang menunjang komponen 

bagan, diklarifikasi kembali: baik dengan informan di lapangan 

maupun melalui diskusi-diskusi dengan sejawat. Apabila hasil 

klarifikasi memperkuat simpulan atas data, pengumpulan data untuk 

komponen 

 


