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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sistem pemerintahan di Indonesia menggunakan sistem desentralisasi. 

Sehingga menjadikan daerah-daerah di Indonesia memiliki kesempatan luas untuk 

membangun dan mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Upaya ini 

juga sebagai perwujudan dari tujuan negara yang termuat dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yakni memajukan kesejahteraan umum 

yang indikatornya dapat dilihat pada upaya peningkatan perekonomian 

masyarakat. 

Dengan menganut sistem desentralisasi maka setiap daerah dapat mengatur 

segala urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintah  Daerah  adalah  Kepala  

Daerah  sebagai  unsur penyelenggara Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin 

pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan daerah otonom 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

Tujuan diberikan otonomi daerah antara lain untuk meningkatkan pelayanan 

masyarakat, pemerataan wilayah daerah, pemberdayaan masyarakat, 

menumbuhkan kreativitas daerah dan meningkatkan peran masyarakat. Sehingga 

pembangunan di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara merata ke 

daerah. Pada sebagian daerah telah melakukan pembangunan secara pesat 

sehingga daerah-daerah di Indonesia menjadi lebih maju dan mampu bersaing 
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dengan daerah lain. Namun masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang kurang 

maju daerahnya atau sering di sebut sebagai daerah tertinggal. Karena tidak semua 

daerah dapat berkembang dengan baik. 

Berdasarkan kebijakan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi (KPDT) khusus kepada aspek daerah tertinggal terdapat 

bebarapa kriteria penetapan daerah tertinggal ada 6 (enam) yaitu perekonomian 

masyarakat, sumber daya manusia setempat, ketersediaan infrastruktur 

(prasarana), kapasitas yang dimiliki daerah atau keuangan daerah, aksesibilitas, 

dan karakteristik daerah.
1
 

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 ada 122 Kabupaten yang 

ditetapkan sebagai daerah tertinggal karena dianggap wilayah dan masyarakatnya 

kurang berkembang diantara daerah lain dalam skala nasional. Di Provinsi Jawa 

Timur ada 4 (empat) Kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal yaitu 

Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bangkalan, dan 

Kabupaten Sampang. Penetapan Daerah Tertinggal tersebut bukan tidak disertai 

alasan sehingga Daerah tersebut dianggap tertinggal dalam skala Nasional.
2
 

Daerah tertinggal merupakan suatu daerah yang tertinggal dalam aspek 

ekonomi, sosial, dan budaya. Tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi mengacu pada Permendes No. 6 Tahun 2015 

                                                           
1
  Kemendesa.go.id “Hingga 2016, 50 Daerah Tertinggal  Berpotensi Dientaskan”, diakses dari 

http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/news/read/160906/132-hingga-2016--50-daerah-tertinggal-

berpotensi-dientaskan Pada Tanggal 30 Mei 2017 pukul 10.34 
2
Detik.com, “Jokowi tetapkan 122 Daerah Tertinggal 2015-2019”, diakses dari : 

https://news.detik.com/berita/3092196/jokowi-tetapkan-122-kabupaten-ini-daerah-tertinggal-

2015-2019, pada tanggal 03 April 2017 pukul 22.24 

http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/news/read/160906/132-hingga-2016--50-daerah-tertinggal-berpotensi-dientaskan
http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/news/read/160906/132-hingga-2016--50-daerah-tertinggal-berpotensi-dientaskan
https://news.detik.com/berita/3092196/jokowi-tetapkan-122-kabupaten-ini-daerah-tertinggal-2015-2019
https://news.detik.com/berita/3092196/jokowi-tetapkan-122-kabupaten-ini-daerah-tertinggal-2015-2019
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mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, 

percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigasi untuk membantu 

Presiden dalam menyelenggarakan pemerinahan negara.
3
 Dalam melaksanakan 

tugas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

menyelenggarakan fungsi utama yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan 

masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, 

penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi. 

Ketertinggalan suatu daerah tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang 

menyebabkan suatu daerah menjadi tertinggal dibandingkan dengan daerah lain 

yang lebih maju. Salah satu daerah tertinggal yang ada di Jwa Timur adalah 

Kabupaten Bondowoso. Permasalahan yang menyebabkan sulitnya berkembang 

Kabupaten Bondowoso karena adanya beberapa faktor. Faktor yang menjadi 

penghambat Kabupaten Bondowoso sulit berkembang antara lain yaitu letak 

geografis atau kondisi alam, Sumber Daya Manusia (SDM), dan infrastruktur 

serta perekonomian masyarakat. Letak Kabupaten Bondowoso tidak berada pada 

daerah yang strategis. Kabupaten Bondowoso berada di tengah antara Kabupaten 

Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, sehingga Kabupaten 

Bondowoso tidak dilalui jalan negara. Oleh karena itu Pemerintah daerah 

Kabupaten Bondowoso berupaya untuk membangun daerah menjadi lebih baik 

lagi. 

                                                           
3
 Setjen.Kemendesa.go.id diakses dari : http://setjen.kemendesa.go.id/view/page/1/tugas-dan-

fungsi Pada tanggal 30 Mei 2017 Pukul 10.40 

http://setjen.kemendesa.go.id/view/page/1/tugas-dan-fungsi
http://setjen.kemendesa.go.id/view/page/1/tugas-dan-fungsi
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Tingkat perekonomian masyarakat menjadi indikator penting keberhasilan 

daerah dalam mengelola potensi daerah. Adanya peran pemerintah untuk 

memfasilitasi aktivitas ekonomi untuk menunjang perekonomian masyarakat 

sehingga perekonomian masyarakat mampu bersaing dengan daerah lain hingga 

skala regional bahkan nasional. Maka diperlukan adanya kebijakan dari 

pemerintah daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat. 

Kebijakan terkait perekonomian daerah merupakan suatu program dimana 

Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada untuk 

membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta 

sehingga menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan 

kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) daerah tersebut. Untuk merangsang 

kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah memberikan kebijakan terkait 

pemberdayaan masyarakat slah satunya yaitu melalui pemberdayaan UMKM 

(Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Dengan adanya UMKM maka akan 

membantu perekonomian masyarakat. Adapun faktor penghambat dalam 

pemberdayaan UMKM antara lain kurangnya hubungan dengan masyarakat luar, 

masyarakat yang kurang mengetahui tentang pengetahuan dan teknologi, 

masyarakat yang masih tradisional, adat atau kebiasaan, prasangka negatif 

terhadap hal-hal yang baru atau asing. 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam 

mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan adanya UMKM, 

pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja 

menjadi berkurang. Sektor UMKM pun telah terbukti menjadi pilar perekonomian 
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yang tangguh.
4
 Pengembangan UMKM diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi 

yang berbasis iptek dan berdaya saing, khususnya dalam menyediakan barang dan 

jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang 

signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian. Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penggerak ekonomi daerah. 

Oleh karena itu, diperlukan dukungan penuh terutama oleh Pemerintah Daerah. 

Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan 

Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bondowoso untuk mengoptimalkan 

kebijakan pemerintah terkait kewirausahaan. Dinas Koperasi Perindustrian dan 

Perdagangan (Diskoperindag) mempunyai tugas melaksanakan urusan 

Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Dinas 

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan fungsi antara lain perumusan 

kebijakan dan penyusunan perencanaan teknis pembangunan dan pembinaan 

koperasi; usaha mikro kecil dan menengah; perencanaan penyusunan pedoman 

teknis pengembangan kelembagaan; usaha koperasi dan usaha mikro kecil 

menengah; pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian Badan Hukum 

Koperasi; serta pengembangan pembangunan usaha mikro kecil dan menengah.
5
 

Secara mendasar pelaku UMKM seringkali menghadapi permasalahan 

dalam mengembangkan usahanya, seperti rendahnya kapasitas dan kompetensi 

kewirausahaan, terbatasnya permodalan usaha yang dimiliki, rendahnya kualitas 

                                                           
4
 Kemenku.go.id “Peran Penting UKM Dorong Perekonomian Indonesia” diakses dari: 

http://www.kemenkeu.go.id/Berita/peran-penting-ukm-dorong-perekonomian-indonesia, pada 

tanggal 23 Mei 2017 pukul 14.02 
5
 BondowosoKab “Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan”, diakses dari : 

http://bondowosokab.go.id/instansi/dinas/dinas-koperasi-perindustrian-dan-perdagangan pada 

tanggal 23 Mei 2017 pukul 15.09 

http://www.kemenkeu.go.id/Berita/peran-penting-ukm-dorong-perekonomian-indonesia
http://bondowosokab.go.id/instansi/dinas/dinas-koperasi-perindustrian-dan-perdagangan
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produk, terbatasnya kemampuan pengembangan pasar dan pemasaran, lemahnya 

dalam akses permodalan, kelemahan dalam bidang organisasi dan manajemen, 

keterbatasan membangun kemitraan usaha, dan iklim usaha yang kurang kondusif. 

Dengan meningkatnya permodalan dan usaha maka akan meningkatkan skala 

ekonomi dalam kegiatan perkoperasian dan UMKM di Kabupaten Bondowoso 

yang tentunya memberi kontribusi yang positif terhadap perekonomian daerah.
6
 

Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Bondowoso mengenai pemberdayaan 

UMKM yaitu berbagai keterbatasan dan kurangnya pemberdayaan sektor 

perekonomian rakyat untuk berkembang secara mandiri akibat kurang dimilikinya 

akses yang memadai terhadap sumber-sumber produksi dan permodalan.
7
 

Adanya pemberdayaan UMKM diharapkan masyarakat mampu bersaing 

dengan daerah lain. Tingginya persaingan yang terjadi ditengah perekonomian 

masyrakat, UMKM harus memiliki strategi agar mampu bersaing, beberapa 

UMKM yang sedang berkembang di Bondowoso yaitu UMKM produksi tape, 

UMKM produksi kopi, UMKM produksi batik tulis. Salah satu yang bisa 

dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas produk adalah pengembangan 

produk. Untuk mengembangkan produk UMKM di Kabupaten Bondowoso, 

Diskoperindag bekerjasama dengan stakeholder atau instansi terkait. 

UMKM mempunyai peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi lokal 

khususnya di daerah tertinggal, dengan penyerapan tenaga kerja masyarakat di 

daerah tertinggal, pendistribusian hasil-hasil produk unggulan di daerah tertinggal, 

dapat mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara 

                                                           
6
RPJMD Tahun 2014-2018, Kabupaten Bondowoso, HalII-7 

7
RPJMD Tahun  2014-2018 ,Kabupaten Bondowoso, Op.Cit., IV-4 
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pengusaha besar dan pengusaha kecil, serta meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia di daerah tertinggal. Dengan adanya pengembangan UMKM disertai 

dengan bantuan fasilitas pendukungnya diharapkan mampu menciptakan iklim 

usaha yang kondusif, meningkatkan akses UMKM pada sumber daya produktif, 

meningkatkan peningkatan kualitas kewirausahaan, dan meningkatkan kualitas 

SDM masyarakat di sentra produk unggulan desa.
8
 Dengan demikian diharapkan 

pengembangan UMKM dapat mengentas perekonomian di daerah tertinggal. 

Pentingnya UMKM di tengah masyarakat Kabupaten Bondowoso harus 

menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah karena mengingat peran UMKM yaitu 

sebagai penggerak ekonomi sehingga dapat mensejahterakan masyarakat 

Kabupaten Bondowoso dan menjadikan Kabupaten Bondowoso mampu bersaing 

dengan daerah lain. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bondowoso 

memberikan dampak meluas pada masyarakat dan Pemerintah Daerah sehingga 

Kabupaten Bondowoso ditetapkan sebagai Daerah tertinggal oleh Pemerintah 

Pusat. Oleh karena itu, perlu upaya untuk terus meningkatkan kuantitas dan 

kualitas kerjasama pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat serta menjadi kewajiban dan tanggung jawab 

Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk berusaha melakukan peningkatan kerja 

sama di Kabupaten Bondowoso. Selain itu bersama-sama untuk melepaskan diri 

sebagai Predikat Daerah Tertinggal di Jawa Timur. 

Perlu adanya kebijakan terkait pemerdayaan UMKM di Kabupaten 

Bondowoso dari pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi dari masyarakat 

                                                           
8
 Kemendesa.go.id “Rencana Pengembangan UMKM di Daerah Tertinggal”, diakses dari : 

http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/news/read/170322/437-kegiatan-pengembangan-umkm-di-

daerah-tertinggal-tahun-2017 pada tanggal 30 Mei 2017 Pukul 16.22 

http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/news/read/170322/437-kegiatan-pengembangan-umkm-di-daerah-tertinggal-tahun-2017
http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/news/read/170322/437-kegiatan-pengembangan-umkm-di-daerah-tertinggal-tahun-2017
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Kabupaten Bondowoso dan mendukung program dari pemerintah. Mengacu pada 

arah kebijakan pembangunan sektor industri dan perdagangan dalam Renstra 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur mencakup hal-hal pokok 

antara lain peningkatan daya saing melalui fasilitasi pengembangan industri kecil 

dan menengah agro dan non-agro yang memiliki daya penyebaran dan kepekaan 

tinggi, peningkatan daya saing melalui fasilitasi kerangka regulasi usaha skala 

menengah dan besar, serta mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan 

kecil.
9
 

Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meningkatkan pemanfaatan 

potensi sumber daya ekonomi berbasis UMKM yang berdaya saing dan mandiri 

secara berkelanjutan karena sesuai dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 

13 tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat tentang 

Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.
10

 

Kebijakan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam hal ini adalah 

Diskoperindag Kabupaten Bondowoso yaitu tentang pemberdayaan UMKM untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk 

meningkatkan perekonomian daerah sebagai usaha untuk melepaskan diri sebagai 

predikat daerah tertinggal. Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik 

melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul “Kebijakan Dinas Koperasi, 

Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Dalam Pemberdayaan 

                                                           
9
 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 

2014-2019 
10

 Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati 

Kepada Camat tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil 
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Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bondowoso”. Selain 

meneliti tentang bagaimana kebijakan Diskoperindag dan pemerintah daerah, 

peneliti juga akan meneliti hambatan apa yang dihadapi dalam pemberdayaan 

UMKM untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan melepaskan predikat 

daerah tertinggal di Kabupaten Bondowoso. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kebijakan Diskoperindag dalam pemberdayaan UMKM di 

Kabupaten Bondowoso 

2. Apakah kendala-kendala Disoperindag dalam pemberdayaan UMKM di 

Kabupaten Bondowoso 

 

C. Tujuan Masalah 

1. Mengetahui kebijakan Diskoperindag dalam pemberdayaan UMKM di 

Kabupaten Bondowoso 

2. Mengetahui kendala-kendala Diskoperindag dalam pemberdayaan UMKM 

di Kabupaten Bondowoso 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu dapat menambah 

pengetahuan serta menambah wawasan secara akademis mengenai kebijakan 

Diskoperindag dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bondowoso, 

khususnya bermanfaat juga bagi peneliti dan mahasiswa yang melakukan kajian 

terkait. 

Bagi peneliti dan pembaca, secara praktik penelitian ini bermanfaat 

menambah wawasan tentang peran Dinas Koperasi, Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan kebijakan 

Diskoperindag dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bondowoso dan dapat 

memenuhi target tujuan penelitian 

2. Manfaat Praktis 

Bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dengan adanya penelitian ini 

diharapkan menjadi masukan tentang kebijakan Diskoperindag dalam 

pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bondowoso sehingga dapat memperbaiki 

kebijakan sebelumnya dan membawa Kabupaten Bondowoso mnjadi lebih baik. 

 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah gambaran secara umum tentang konsep atau 

istilah tertentu yang berkaitan dengan penelitian ini, yang mencakup beberapa 

poin antara lain : 
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a. Kebijakan Publik 

Timtuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang 

mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan 

menurut Timtuss berorientasi kepada masalah (Problem oriented) dan berorientasi 

pada tindakan (action oriented). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk 

mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten 

dalam mencapai tujuan tertentu
11

. 

Suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah 

dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan 

kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan 

dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu 

sasaran atau suatu maksud tertentu menurut Carl J. Federick, Man dan His 

Government(1963)
12

. 

Menurut fremont J. Layden, George A. Shipman dan Robert W. Wilkinson 

dalam tulisannya yang berjudul Decission Flow Analysis : a Methodology for 

studying the Public Policymaking Procces di dalam buku Solichin menjelaskan 

bahwa istilah proses pembuatan kebijakan publik biasanya mengacu pada 

langkah-langkah yang teratur mengenai interaksi antara pihak pemerintah dan 

pihak swasta yang memperbincangkan atau berdebat, serta usaha-usaha untuk 

mencapai kesepakatan bersama tentang ruang lingkup dan jenis-jenis tindakan 

                                                           
11

Nawawi, Ismail, 2009, Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek, Surabaya, 

ITS Press, Hlm 6 
12

 Ibid, Hlm 8 
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pemerintah yang dirasa tepat untuk menangani masalah sosial tertentu. Proses 

kebijakan publik tersebut meliputi : (1) pencarian informasi yang tepat untuk 

merumuskan masalah sosial tersebut, (2) mengembangkan alternatif pemecahan 

masalah, (3) mencapai kesepakatan pendapat mengenai alternatif untuk 

memecahkan masalah tersebut.
13

 

b. Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan menurut Paul (1987) menyatakan bahawa : Pemberdayaan 

berarti pembagian kekuasaan yang adil (equitable sharing power) sehingga 

meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta 

memperbesar pengaruh terhadap “proses dan hasil-hasil pembangunan”.
14

 

Sedangkan menurut Bennis & Mische (1995:45) menjelaskan bahwa 

pemberdayaan berarti menghilangkan batasan birokratis yang mengkotak-kotakan 

orang danmembuat mereka menggunakan seefektif mungkin keterampilan, 

pengalaman, energi dan ambisinya. Hal ini berarti memperkenankan mereka untuk 

mengembangkan suatu perasaan memiliki bagian-bagian dari proses, khususnya 

yang menjadi tanggung jawab mereka
15

. 

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota 

masyarakat,tetapi juga menanamkan nilai-nilai budaya modern, sperti kerja keras, 

                                                           
13

Wahab, Solichin Abdul, 2008, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Malang, UMM Press, Hlm 

45 
14

Sedarmayanti, 2003, Good Governance(Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi 

Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan 

Pemberdayaan, Bandung, Hlm 60 
15

 Ibid, Hlm 145 
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hemat, keterbukaan dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya 

pemberdayaan
16

. 

Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau 

memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesbilitas terhadap 

sumber daya berupa : modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dll. Agar 

mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga 

memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi 

perbaikan kehidupan dan kesejahteraanya menurut Sumdiningrat (2003) dalam 

buku Mardikanto dan Poerwoko. 

Maka dari itu pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya atau 

usaha yang dilakukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, 

memiliki kemampuan, dapat memanfaatkan, mengembangkan kreativitas dan 

inovasi dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara mandiri. 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengeani variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat 

diamati.
17

 Adapun variabel-variabel yang akan didefinisikan secara operasional 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM Kabupaten Bondowoso 

a) Program pemberdayaan UMKM 

                                                           
16

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato, 2013, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif 

Kebijakan Publik (edisi revisi), Bandung, Alfabeta, Hlm 33 
17

 Azwar, Saifuddin, 2003, Reliabilitas dan Validitas, Yogyakarta, Pustaka Belajar, Hlm. 74 
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1) Sosialisasi program pemberdayaan UMKM 

2) Pembinaan pengembangan UMKM 

3) Kegiatan Pelatihan UMKM 

b) Hasil kebijakan program pemberdayaan UMKM 

2. Kendala kebijakan pemberdayaan UMKM Kabupaten Bondwoso 

a) Koordinasi yang kurang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder 

b) Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang kompeten, 

antara lain : 

1) Perangkat Pemerintah Daerah 

2) Masyarakat atau UMKM 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai urutan langkah-langkah untuk 

melaksanakan penelitian
18

. Sedangkan menurut Subagyo, metode penelitian 

merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap 

segala permasalahan
19

. Adapun dalam penelitian ini metode yang digunakan 

adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan deskripsi lewat kata-kata
20

. Sedangkan menurut sugiarto penelitian 

kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui 

prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan untuk 

                                                           
18

 Zuriah, Nurul, 2006, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori Aplikasi, PT Bumi 

Aksara, Jakarta, Hlm  227 
19

 Subagyo, P Joko, 2006, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm 

2 
20

 Endraswara, Suwardi, 2006, Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, 

Epistemologi, dan Aplikasi, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, Hlm 85 
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mengungkapkan gejala secara holistik- kontekstual melalui pengumpulan data 

dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci
21

. 

Berikut uraian dari metode yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan jenis deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

menghasilkan data-data berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak 

menekankan pada angka.
22

 Penelitian ini ditujukan untuk memahami fenomena-

fenomena dari sudut pandang partisipan. Adapun dalam penelitian ini 

menggambarkan tentang kebijakan Diskoperindag dalam pemberdayaan UMKM 

dan kendala-kendala kebijakan Diskoperindag dalam pemberdayaan UMKM di 

Kabupaten Bondowoso. Sehingga dalam penelitian harus secara langsung melihat 

dan memahami fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan permasalahan 

tersebut. 

2. Sumber Data 

Menurut Arikunto, sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat 

diperoleh
23

. Sedangkan menurut Sutopo, sumber data adalah tempat data 

                                                           
21

 Sugiarto, 2015, Eko, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis, Yogyakarta, 

Suaka Media, Hlm. 8 
22

 Sugiyono, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta, Hlm. 9 
23

 Arikunto, Suharsismi, 1998, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,  Jakarta, PT. 

Rineka Cipta, Hlm. 144 
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diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, 

ataupun dokumen-dokumen
24

. Sumber data dibagi menjadi dua jenis yaitu:  

Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan 

secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat 

dipercaya, yakni subjek penelitan atau informan yang berkenaan dengan variabel 

yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung
25

. Dengan 

adanya sumber data primer peneliti berharap bisa mendapatkan informasi yang 

lebih lengkap karena langsung berhadapan dengan sumber yang dianggap 

mewakili dan faham mengenai apa yang diteliti. Dalam penelitian ini, data 

sekunder akan diperoleh dari subyek penelitian yaitu Kepala Dinas Koperasi, 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, Instansi terkait 

(stakeholder) dalam pemberdayaan UMKM dan juga masyarakat Kabupaten 

Bondowoso. 

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data 

yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi 

yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data 

sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, 

SMS, foto dan lain-lain. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari perundang-

undangan yang berhubungan dan berkaitan dengan peneliti ini.  

 

 

                                                           
24

 Sutopo, 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS, Hlm. 56-57 
25

 Arikunto, Suharsismi, 2010, Op.Cit.,Hlm. 22 
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H. Teknik Pengumpulan Data 

Sehubungan dengan jenis penelitian yang dipilih ialah metode deskriptif 

kualitatif, maka teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Sebab penelitian kualitatif menghasilkan data berupa non-

angka, sehingga peneliti perlu melakukan wawancara serta penuturan langsung 

dari sumber data. 

a. Observasi 

Menurut Hasan, observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan 

pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, 

sesuai dengan tujuan empiris
26

. Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan di 

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten 

Bondowoso, dan masyarakat Kabupaten Bondowoso. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu
27

. Dalam penelitian ini wawancara di lakukan kepada subyek penelitian, 

agar memperoleh data terkait “Kebijakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan 

Perdagangan dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bondowoso”. Adapun 

subyek yang akan di wawancara dalam penelitian ialahDinas Koperasi, 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bondowoso 

diantaranya Kepala Bidang Perindustrian dan Kepala bidang Usaha Mikro, Kecil 

                                                           
26

 Hasan, M. Iqbal, 2002, Pokok- Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Bogor, 

Ghalia Indonesia, Hlm 86 
27

 Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 

Bandung, Alfabeta, Hlm 231 
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dan Menengah, Instansi terkait (stakeholder) dalam pemberdayaan UMKM, dan 

juga masyarakat Kabupaten Bondowoso. 

c. Dokumentasi 

Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data 

mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

notulen, rapot, agenda dan sebagainya
28

. Sedangkan menurut Sugiyono, 

dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang
29

. Pengumpulan data supaya lebih akurat, peneliti akan membuktikan 

hasil penelian yang sebenar-benarnya dengan cara dokumentasi. Sehingga 

informasi atau penjelasan dapat dibuktikan dengan adanya pengambilan gambar, 

mengambil data-data dari catatan, serta memaparkan dokumen dan arsip. Dalam 

penelitian ini dokumentasi berasal dari dokumen-dokumen terkait kebijakan Dinas 

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) dalam pemberdayaan 

UMKM di Kabupaten Bondowoso, gambar atau foto, berita, jurnal, maupun buku 

catatan lapang peneliti. 

 

I. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah benda, hal atau organisasi tempat data atau 

variabel penelitian yang dipermasalahkan melekat
30

.  Adapun dalam penelitian ini 

subyek penelitiannya adalah: 

                                                           
28

 Arikunto, Suharsismi, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI, 

Jakarta, PT Rineka Cipta, Hal. 158 
29

 Sugiyono, Op.Cit,. Hlm 240 
30

 Arikunto, Suharsismi, 2006, Op.Cit., Hlm 200 
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1. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) 

2. Instansi terkait dalam pmberdayaan UMKM 

3. UMKM 

a. UMKM produksi tape 

b. UMKM batik tulis 

c. UMKM produksi kopi 

 

J. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh 

data penelitian pada tahun 2016. Adapun dalam penelitian ini lokasi penelitian 

akan dilaksanakan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, 

misalnya : 

1. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) 

Kabupaten Bondowoso yang berlokasi di Jl. Santawi no 06, Tamansari, 

Kabupaten Bondowoso 

2. Desa (unggulan) Pusat UMKM antara lain : 

a. Desa Wringin, Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, Jawa 

Timur 

b. Desa Sukosari Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, Jawa 

Timur 

c. Desa Sumber Sari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, Jawa 

Timur 
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K. Teknik Analisis Data 

Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dihasilkan tema 

yang dapat dirumuskan menjadi hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh 

data.
31

 Dengan kata lain analisis data pada hakekatnya adalah pemberitahuan 

peneliti kepada pembaca tentang apa saja yang hendak dilakukan terhadap data 

yang sedang dan telah dikumpulkan, sebagai cara yang nantinya bisa 

memudahkan peneliti dalam memberi penjelasan dan mencari interpretasi dari 

responden atau menarik kesimpulan.
32

 Pengumpulan data ini bertujuan untuk 

mengumpulkan atau meperoleh data yang ada di lapangan secara akurat dan 

sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, agar dapat memecahkan permasalahan 

yang ada dalam penelitian ini. Adapun tahapan-tahapan dalam analisis data 

menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut
33

 : 

a. Reduksi Data 

Pada tahap ini peneliti akan mereka, data lapangan dalam bentuk catatan – 

catatan lapangan, dan akan ditafsirkan atau diseleksi masing – masing data yang 

relevan dengan fokus masalah yang diteliti. Selama proses reduksi data, peneliti 

dapat melanjutkan meringkas, mengkode, menemukan tema. Reduksi data 

berlangsung selama penelitian dilapangan sampai pelaporan selesai. Data 

diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan catatan lapang peneliti yang 
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dilakukan di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), 

masyarakat sekitar kota dan masyarakat desa sebagai perbandingan. 

Selanjutnya, data tersebut akan dipilah-pilah untuk mengetahui tingkat 

relevansi dan kaitannya dengan penelitian tersebut. Setelah itu, data yang terpilih 

akan disederhanakan, diklasifikasikan sesuai jenisnya, dalam arti 

mengklasifikasikan data atas dasar tema-tema, dan meadukan data tambahan. 

Kemudian, peneliti akan membuat abstraksi atau ringkasan inti sebagai data kasar 

menjadi uraian yang singkat. 

b. Penyajian Data 

Pada tahap ini peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi yang 

tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian 

kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antarkategori, dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Display data atau 

penyajian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif biasanya adalah dalam 

bentuk teks naratif. Pada tahap ini peneliti akan menguraikan dan 

menggambarkan tentang kebijakan Diskoperindag serta kendala-kendala dalam 

pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bondowoso menggunakan bahasa peneliti 

sendiri agar lebih mudah dipahami. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan penyajian data, sehingga 

data dapat ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan pertama masih dapat diuji 
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kembali dengan data dilapangan dengan merefleksikannya kembali. Dari data 

yang diperoleh, dikategorikan, dicari tema dan polanya, kemudian ditarik 

kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Melalui penarikan 

kesimpulan akan diketahui hasil dari penelitian melalui semua data yang telah 

diperoleh yaitu tentang kebijakan Diskoperindag dan kendala-kendala 

Diskoperindag dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bondowoso. 




