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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

Berdasarkan pada permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini yaitu 

terkait dengan Politik Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program 

Pemberdayaan UMKM,peneliti akan memberikan beberapa dasar teoritis dan 

konsep yang jelas dan digunakan sebagai acuan dalam proses analisis pembahasan 

hasil penelitian. Berikut penjelasan tinjauan pustaka mengenai teori atau konsep 

yang digunakan dalam penelitian: 

A. Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Pendekatan/ 

Teori 

Hasil Penelitian 

1 Supriyanto 2014, 

Pemberdayaan 

Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah 

(UMKM) Sebagai 

Salah Satu Upaya 

Penanggulangan 

Kemiskinan30 

Pendekatan 

Kualitatif  

 

Teori 

Pemberdayaan 

Penanggulangan kemiskinan 

dengan cara mengembangkan 

UMKM memiliki potensi yang 

cukup baik, karena sektor 

UMKM memiliki kontribusi yang 

besar dalam penyerapan tenaga 

kerja, yaitu menyerap lebih dari 

99,45% tenaga kerja dan 

sumbangan terhadap PDB sekitar 

30%. Program Aksi Pengentasan 

Kemiskinan 

melaluipemberdayaan UMKM ini 

terdapat empat jenis kegiatan 

pokok yang akan dilakukan yaitu, 

(1) penumbuhan iklim usaha 

yang kondusif, (2) 

pengembangan sistem pendukung 

usaha, (3) pengembangan 

                                                           
30Supriyanto, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu 

Upaya Penanggulangan Kemiskinan, Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 3 Nomor 1, 2014, 

diakses pada tanggal 28 Juni 2018 
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wirausaha dan keunggulan 

kompetitif, serta (4) 

pemberdayaan usaha skala mikro 

2 Safuridar dan 

Novera Dwi Suci, 

2017, Analisis 

Dampak Bantuan 

Program 

Penanggulangan 

Kemiskinan 

terhadap Kehidupan 

Masyarakat Miskin 

di Desa Perkebunan 

Julok Rayeuk Utara 

Kecamatan Indra 

Makmu Kabupaten 

Aceh Timur31 

Pendekatan 

Kualitatif  

 

Penelitian ini 

menggunakan 

analisis: 

Kriteria 

kemiskinan 

menurut BPS. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa bantuan program 

penanggulangan kemiskinan yang 

diberikan pemerintah dinilai 

masih belum efektif, hal ini 

karena dengan menggunakan 

analisis kriteria kemiskinan 

menurut BPS, Desa Perkebunan 

Julok Rayeuk Utara 

Kecamatan Indra Makmu 

Kabupaten Aceh Timur masih 

dalam kategori miskin dan masih 

perlu adanya bantuan dari 

pemerintah yang tidak hanya 

berupa fisik saja melainkan juga 

bantuan non fisik seperti 

pemberdayaan masyarakat dan 

LSM. 

3 Juli Panglima 

Saragih, 2015,  

Analisis Kebijakan 

Pemerintah Dalam 

Pengentasan 

Kemiskinan di 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta32 

Pendekatan 

Kualitatif 

 

 

Teori 

Kebijakan 

Publik 

Kebijakan yang dilakukan 

pemerintah Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam pengentasan 

kemiskinan antara lain 

pemberdayakan potensi ekonomi 

lokal yang ada, menciptakan 

lapangan kerja, membangun 

usaha- usaha produktif seperti 

usaha mikro dan kecil bagi 

masyarakat dan 

mengkoordinasikan program pro-

poor dengan pemerintah pusat. 

4 Asiah Hamzah, 

2014, Kebijakan 

Penanggulangan 

Kemiskinan dan 

Pendekatan 

Kualitatif 

 

Kebijakan pemerintah dalam 

menanggulangi kemiskinan dan 

kelaparan di Indonesia harus 

                                                           
31Safuridar dan Novera Dwi Suci, Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan 

Kemiskinan terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara 

Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur,Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.8, NO.2 Juli 

2017, diakses pada tanggal 11 Juli 2018 
32

Juli Panglima Saragih, Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan di 

Daerah Istimewa Yogyakarta,Jurnal Ilmiah Ilmu AdministrasiVolume VII, Nomor 02ISSN 2085-

1162, 2015, diakses pada tanggal 15 Juli 2018 
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Kelaparan di 

Indonesia: Realita 

dan Pembelajaran33 

Teori 

Implementasi 

Kebijakan 

Publik 

dilaksanakan secara multisektor 

dengan dukungan berbagai pihak. 

Belajar dari negara lain 

merupakan salah satu opsi dalam 

menanggulangi kemiskinan dan 

kelaparan. Program memberantas 

kemiskinan dan kelaparan dengan 

melaksanakan berbagai program 

berbasis pemberdayaan 

masyarakat serta fokus terhadap 

pelaksanaan strategi kemandirian 

pangan, berupa kemandirian 

pemerintah pusat, pemerintah 

provinsi, pemerintah 

kabupaten/kota, dan pemerintah 

desa, untuk mengembangkan dan 

memelihara cadangan pangannya 

masing-masing. 

5 Reza Fachrudin, 

2015, Evaluasi 

Kebijakan 

Penanggulangan 

Kemiskinan 

Pemerintah Kota 

Balikpapan.34 

Pendekatan 

Kualitatif 

 

 

Teori Evaluasi 

Kebijakan 

Publik 

Sebagai salah satu pihak yang 

bertanggungjawab atas masalah 

kemiskinan pemerintah Kota 

Balikpapan mengeluarkan 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2004 sebagai payung hukum 

upaya penanggulangan 

kemiskinan. Dengan keberadaan 

peraturan daerah yang mengatur 

penanggulangan kemiskinan ini 

peneliti menguji sejauhmana 

relevansi keberadaan peraturan 

daerah penanggulangan 

kemiskinan tersebut dan dapat 

menilai keberhasilan kebijakan 

tersebut.  

6 Felix Aglen Ndaru. 

2015. Collaborative 

Pendekatan 

Kualitatif 

Collaborative gocernance dalam 

Penanggulangan kemiskinan 

                                                           
33Asiah Hamzah,Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan di Indonesia: Realita 

dan Pembelajaran, Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Vol 1 No 1, September 2014, 

diakses pada tanggal 15 Juli 2018 
34Reza Fachrudin, Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan, 

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 2, 2015, diakses pada tanggal 16 

Juli 2018 
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Governance di 

Kabupaten Kulon 

Progo melalui 

program 

one village one 

sister company 

dalam 

penanggulangan 

kemiskinan.35 

 

 

Teori 

Collaborative 

Governance 

yang dilakukan melalui program 

one village one sister ini 

bertujuan untuk mempromosikan 

OVOS Company melalui media 

massa secara langsung, mengatasi 

keterbatasan informasi dan 

keterbatasan pemerintah dan 

memperluas jejaring pemerintah 

Kulon Progo 

7 Setianingsih, 2015, 

Kontibusi Dana 

Desa dalam 

Menurunkan Angka 

Kemiskinan di 

Kabupaten 

Melawai36 

Pendeatan 

Kuantitatif 

 

 

Penggunaan dana desa di 

Kabupaten Melawai dinilai belum 

efektif dan tidak tepat sasaran. 

Hal ini terjadi karena anggaran 

untuk bidang pembinaan 

masyarakat miskin dinilai cukup 

kecil, sehingga masyarakat 

miskin banyak yang tidak bisa 

merasakan manfaat dari adanya 

dana desa dan mengahambat 

potensi masyarakat desa. 

8 Ida Syamsu Roidah, 

2015, Evaluasi 

Kebijakan 

Pengentasan 

Kemiskinan Dalam 

Program Keluarga 

Harapan di 

Kecamatan 

Rejotangan 

Kabupaten 

Tulungagung37 

Pendekatan 

Kualitatif 

 

Teori  

Evaluasi 

Kebijakan 

Publik 

 

 

Pelaksanaan Program Keluarga 

Harapan yang terdapat di 

Kecamatan Rejotangan 

Kabupaten Tulungagung ini 

didasarkan pada tingginya jumlah 

rumah tangga miskin. Hasil 

penelitian ini menunjukkan 

secara umum pelaksanaan 

Program Keluarga Harapan 

(PKH) di Kecamatan Rejotangan 

Kabupaten Tulungagung ini 

sudah berjalan dengan cukup 

baik. Hal Ini dapat dilihat dari 

setiap tahapan proses 

                                                           
35Felix Aglen Ndaru,Collaborative Governance di kabupaten kulon progo melalui program 

one village one sister company dalam penanggulangan kemiskinan. 2015, diakses pada tanggal 17 

Juli 2018. 
36Setianingsih, Kontibusi Dana Desa dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten 

Melawai, 2015 http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/download/21437/17378 diakses 

pada tanggal 18 Juli 2018 
37Ida Syamsu Roidah, Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Keluarga 

Harapan di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian 

Unita – Oktober 2016, diakses pada tanggal 18 Juli 2018 

http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/download/21437/17378
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pelaksanaannya yang berjalan 

lancar. 

9 Luh Putu Ika 

Primayanti dkk, 

2015, Strategi 

Pemerintah 

Tiongkok dalam 

Mengentaskan 

Kemiskinan dan 

Kelapan yang 

Ekstrim Sebagai 

Target Pertama 

MDGS38 

Pendekatan 

Kualitatif 

 

Konsep  

Strategi 

Kebijakan 

Demi memantapkan pengentasan 

kemiskinan di pedesaan, 

pemerintah Tiongkok 

mengimplementasikan program 

yaitu Development-oriented 

Poverty ReductionProgram for 

Rural Tiongkok. Program ini 

terdiri dari beberapa program 

khusus antara lain penyaluran 

dana bantuan kemiskinan, 

menerapkan pengentasan 

kemiskinan beriorientasi 

pembangunan komprehensif di 

desa-desa, penguatan pelatihan 

tenaga kerja, pengentasan 

kemiskinan melalui Pendidikan, 

mempromosikan industrialisasi, 

menerapkan bantuan kerja, 

relokasi penduduk miskin dari 

daerah tidak ramah lingkungan, 

mengentaskan kemiskinan 

dengan bantuan keuangan, serta 

kerjasama internasional. 

10 Dias Endar Pratama, 

2017, Upaya 

Pemerintah 

Kabupaten 

Kebumen dalam 

Pengentasan 

Kemiskinan Melalui 

Sektor Pariwisata39 

 

Pendekatan 

Kualitatif  

 

 

 

Penelitian menunjukkan bahwa 

upaya Pemerintah Kabupaten 

Kebumen dalam mengentaskan 

kemiskinan melalui sektor 

pariwisata meliputi; (1) program 

pengembangan desa wisata; dan 

(2) program pengembangan 

destinasi wisata. Sedangkan 

hambatan meliputi; (1) kurangnya 

Sumber  

                                                           
38Luh Putu Ika Primayanti dkk, Strategi Pemerintah Tiongkok dalam Mengentaskan Kemiskinan 

dan Kelapan yang Ekstrim Sebagai Target Pertama MDGS, 2015, 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/27131/17188 diakses pada tanggal 18 Juli 2018 

39Dias Endar Pratama, Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Pengentasan Kemiskinan 

Melalui Sektor Pariwisata, 1 Jurnal civics, Oktober 2017, 

http://eprints.uny.ac.id/53618/8/JURNAL%2013401241076.pdf  diakses pada tanggal 19 Juli 2018 

 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/27131/17188
http://eprints.uny.ac.id/53618/8/JURNAL%2013401241076.pdf
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Daya Manusia di Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga dan 

Pariwisata Kabupaten Kebumen, 

(2) keterbatasan anggaran dana; 

(3) kurangnya dukungan 

masyarakat dalam pengembangan 

pariwisata. 

 

Berdasarkan dengan beberapa literature review yang telah dijelaskan diatas 

dapat diketahui bahwasanya permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan 

sosial yang cukup kompleks dan terjadi hampir di seluruh negara berkembang di 

dunia. Oleh karena itu harus benar-benar dipahami bahwa kemiskinan adalah 

permasalahan dunia yang harus ditangani secara interdependen dengan sistem 

kemitraan maupun kerjasama antar pemangu kepentingan atau Stakeholder.Maka 

dariitu berbagai macam strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan pemerintah 

dalam berbagai bidang seperti melalui pemberian bantuan Dana Desa, 

pengembangan sektor pariwisata, Program Keluarga Harapan / PKH dan melalui 

pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

. Dalam penelitian tersebut diatas terdapat memiliki persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas kebijakan 

penanggulangan kemiskinan, akan tetapi metode maupun cara yang digunakan 

dalam menanggulangi kemiskinan berbeda dengan peneliti. Dalam salah satu 

penelitian diatas terdapat penelitian yang menjelaskan salah satu bentuk 

penanggulangan kemiskinan pemerintah melalui pemberdayaan UMKM. Dalam 

penelitian Supriyanto diatas menunjukkan kebijakan pemberdayaan UMKM 

dilakukan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-

2014) dalam pemberdayaan UMKM secara keseluruhan Indonesia sedangkan 
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peneliti lebih fokus kepada kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui 

pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung. Adapun perbedaan lain yang 

muncul yaitu teori yang digunakan dalam penelitian dimana penelitian diatas 

menggunakan teori/analisis pemberdayaan secara murni sedangkan penulis akan 

melihat dari teori/analisis sistem politik kebijakan yang lebih kearah lahirnya 

kebijakan / program pemberdayaan UMKM.  

B. Sistem Politik 

 

Politik berasal dari kata “polis” yang berarti negara dan “Taia” berarti urusan. 

Maka politik dapat diartikan sebagai “urusan negara”. Jadi saat berbicara mengenai 

politik itu artinya berbicara mengenai “urusan negara”. Berbicara mengenai 

pengertian/ definisi dari ilmu politik menurut para ahli belum menemukan satu 

definisi yang sama, hal ini karena memang cara pandang/ sudut pandang setiap ahli 

berbeda-beda. Definisi politik menurut Miriam Budiarjo, dapat dibedakan dalam 

beberapa konsep yang meliputi Negara, Kekuasaan, Pengambilan Keputusan, 

Kebijakan dan terakhir Pembagian.40 

Pertama Negara (State), Negara diartikan sebagai suatu organisasi dalam suatu 

wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh 

rakyatnya. Kedua, Kekuasaan (Power), Kekuasaan merupakan kemampuan dari 

seseorang maupun suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku individu atau 

kelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku. Ketiga, Pengambilan Keputusan 

(Decision Maker) adalah membuat pilihan dari beberapa alternatif. Keempat, 

Kebijaksanaan (Policy) Menurut Hoogerwerf dalam bukunya Miriam Budiarjo, 

mengatakan bahwa kebijaksanaan umum adalah membangun  

                                                           
40Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta; 2004 hal: 8 
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masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan. Menurut DavidEaston 

mengatakan bahwa “Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknyakebijaksanaan 

umum”.Kelima, Pembagian Distribution, Pembagian (Distribution) adalah 

pembagian atau penjatahan dari nilai-nilai(values) dalam masyarakat. 41Selanjutnya 

Miriam Budiarjo juga mengartikan politik sebagai bermacam-macam kegiatan 

dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-

tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.42 

Menelaah dari pengertian diatas maka suatu sistem politik atau negara harus 

bisa menentukan tujuan negara yang diawali denganpembuatan kebijakan 

(formulasi) sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan tersebut (implementasi). Dalam 

penelitian ini tujuan negara yang dimaksud adalah tentang upaya menanggulangi 

kemiskinan yang ada di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Tulungagung. Salah 

satu cara atau strategi politik dalam menanggulangi kemiskinan ini adalah dengan 

Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM yang 

digagas oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung. Di dalam 

penentuan suatu tujuan nantinya seorang pengambil keputusan baik kepala daerah 

maupun instansi pemerintah atau dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM 

Kabupaten Tulungagung harus mengerti betul permasalahan yang dihadapi oleh 

pelaku UMKM sekaligus mempersiapkan alternatif-alternatif solusi, menentukan 

skala prioritas serta strategi dari tujuan-tujuan yang akan dipilih nantinya. 

 Selanjutnya dalam melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, tentunya perlu 

membuat kebijakan-kebijakan yang memuat pengaturan bagaimana kebijakan 

                                                           
41Ibid hal: 8 
42

Ibid hal: 10 
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tersebut dijalankan serta darimana alokasi dari sumber daya tersebut berasal. Politik 

menurut Miriam Budiarjo juga harus memuat tujuan-tujuan dari seluruh 

masyarakat, bukan tujuan dari pribadi seseorang saja, maka dari itu pemerintah 

daerah selaku wakil rakyat yang menampung suara/aspirasi politik dari masyarakat 

di daerah, dalam membuat kebijakan harus benar-benar tahu dan paham apa-apa 

yang dibutuhkan oleh masyarakat agar masyarakat percaya kepada negara/ 

pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam hal penanggulangan kemiskinan. 

Hal inilah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM sebagai kepanjangan 

tangan dari pemerintah daerah yang merealisasikan kebijakan dalam bentuk 

Program Pemberdayaan UMKM dalam rangka memberdayakan pelaku UMKM 

agar mereka bisa keluar dari jurang kemiskinan. 

Menurut Robert A. Dahl dalam bukunya Analisa Politik Modern mengatakan 

bahwa System Politic is as any persistent patternof human relationsip that involves, 

to a significant extent, control,influence, power, or authority. Sedangakan menurut 

David Eston dalam buku yang sama mengatakan bahwa A Systems Analysis Of 

Political Life, yang artinya bahwa “sistem politik adalah keseluruhan interaksi-

interaksiyang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan 

wewenang) untuk dan atas nama masyarakat”.43Masih menurut Easton sebagai 

teoritisi politik pertama yang memperkenalkan pendekatan sistem dalam ilmu 

politik, bahwa menurutnya, pendekatan ini setiap sistem memiliki sifat; Pertama, 

terdiri dari banyak bagian, Kedua, bagian-bagian itu saling berinteraksi dan saling 

tergantung, Ketiga, sistem itu mempunyai perbatasan (boundaries) yang 

memisahkannya dari lingkungannya yang juga  

                                                           
43

Robert A. Dahl, Analisis Politik Modern, PT Bumi Aksara, Jakarta; 1994, hal 15 
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terdiri dari sistem-sistem lain. Dari pernyataan David Easton diatas dapat dikatakan 

bawasanya sebuah sistem politik itu rangkaian dari banyak bagian dan setiap bagian 

saling berinteraksi dan saling tergantung satu dengan yang lain dan dibatasi oleh 

lingkungan yang ada pada sistem-sistem lain. Selanjutnya dijelaskan pula 

pendekatan sistem politik menurut David Easton sebagai berikut; 

Pemikiran David Easton tantang sistem politik dapat merujuk pada buku 

pertamayang terbit tahun 1953 (The Political System) yang dituangkan dalam buku 

Sistem Politik Indonesia karangan Ubaidillah Badrun menjelaskan bahwa Easton 

telah mengidentifikasi empat atribut yang penting untuk diperhatikan dalam setiap 

pembahasan mengenai sistem politik sebagai berikut;44 

1. Unit-unit dan batasan-batasan suatu sistem politik 

Sama halnya dengan paradigma fungsionalisme, dalam kerangka kerjasistem 

politik pun terdapat unit-unit yang satu sama lain salingberkaitan dan saling bekerja 

sama untuk mengerakkan roda kerjasistem politik. Unit-unit ini adalah lembaga-

lembaga yang sifatnyaotoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, 

eksekutif,yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya.Unit-

unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik, misalnya dalam cakupan wilayah 

negara atau hukum, wilayah tugas, dan sejenisnya. Dalam hal ini program 

Pemberdayaan UMKM sebagai salah satu cara dalam menanggulangi kemiskinan 

juga merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai unit yang saling 

bekerjasama sampai pada lahinya sebuah program pemberdayaan UMKM.Terdapat 

peran pemerintah mulai dari legislative, eksekutif dan yudikatif dalam penentuan 

                                                           
44Ubaidillah Badrun, Sistem Politik Indonesia(kritik dan solusi sistem politik efektif), Bumi Aksara, 

Bandung; 2016 Hal 34- 48 
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kebijakan (Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan 

Bupati) yang dijadikan pedoman dalam pembuatan Program Pemberdayaan 

UMKM ini. 

2. Input-output 

Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik.Input yang 

masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik dapatberupa tuntutan dan dukungan. 

Tuntutan secara sederhana dijelaskansebagai seperangkat kepentingan yang belum 

dialokasikan secaramerata oleh sistem politik kepada sejumlah unit di dalam 

masyarakatyang dicakup oleh sistem politik. Di sisi lain, dukungan 

merupakanupaya dari masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politikagar 

terus berjalan. Output adalah hasil kerja sistem politik yangberasal baik dari 

tuntutan maupun dukungan masyarakat. Outputterbagi dua yaitu keputusan dan 

tindakan yang biasanya dilakukanoleh pemerintah. Keputusan adalah pemilihan 

satu atau beberapapilihan tindakan sesuai tuntutan atau dukungan yang 

masuk.Sementara itu, tindakan adalah implementasi konkrit pemerintah 

ataskeputusan yang dibuat. 

Dalam penelitian ini akan dipaparkan berbagai permasalah yang merupakan 

tuntutan dari masyarakat atas berjalanya suatu pemerintahan. Tuntutan tersebut 

berupa masalah utama yaitu masalah-masalah yang menjadi kendala pelaku 

UMKM itu sendiri, mencakup masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia, 

terbatasnya akses permodalan, iklim usaha yang belum kondusif dan terbatasnya 

akses pemesaran produk hasil dari pelaku UMKM. Sedangkan dukungan datang 

dari Stakeholder yang turut terlibat dalam pembuatan kebijakan pemberdayaan 

UMKM seperti; Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung, Bank BRI, 
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Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pajak Pratama dan Forum Komunikasi UMKM 

Tulungagung. Sedangkan output merupakan keluaran dari Input (tuntutan dan 

dukungan) yang berupa ProgramPemberdayaan UMKM. 

3. Diferensiasi dalam sistem 

Sistem yang baik haruslah memiliki diferensiasi (pembedaan danpemisahan) 

kerja. Di masa modern adalah tidak mungkin satulembaga dapat menyelesaikan 

seluruh masalah.Dalam kontek pembuatan undang-undangini, terdapat sejumlah 

struktur(aktor) yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Begitu halnya 

dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan 

UMKM. Dalam hal ini pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten 

Tulungagung membuat sebuah program pemberdayaan UMKM yang juga 

melibatkan Lembaga-lembaga lain yang lebih bewenang untuk bisa bekerja sama 

dalam merjalankan program tersebut. Lembaga-lembaga tersebut antara lain; Bank 

BRI sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat atau KUR dari segi permodalan, Badan 

Pertanahan Nasional sebagai pemberi fasilitas sertifikasi tanah pelaku UMKM 

dalam program SHAT (Sertifikasi Hak Atas Tanah), Kantor Pajak Pratama sebagai 

pemberi fasilitas penghitungan pajak bagi UMKM dan Forum Komunikasi UMKM 

sebagai wadah bagi pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung untuk 

menyampaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM.  

4. Integrasi dalam sistem 

Integrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untukmencapai 

tujuan bersama. Dalam hal ini Kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui 

pemberdayaan ini tidak semata-mata akan diputuskan sendiri melainkan juga 

memperhatikan aspek-aspek yang ada diatasnya terutama regulasi, hal ini dilakukan 
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dengan tujuan adanya integrasi sistem antara undang-undang yang ada ditingkat 

pusat dengan undang-undang didaerah dalam bentuk perda. Selain integrasi dengan 

regulasi, integrasi juga dilakukan dengan Lembaga-lembaga terkait dan 

Stakeholder lain yang turut terlibat dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan 

UMKM seperti dijelaskan diatas. Hal inilah yang dijadikan sebagai patokan atau 

tolok ukur dalam penelitian ini yaitu adanya pertemuan dalam forum sosialisasi 

antaraStakeholder satu dengan yang lain dalam rangka menyamakan persepsi 

sebelum program tersebut diimplementasikan kepada Pelaku UMKM. Jika sistem 

politik David Easton diatas digambarkan maka hasil pemikiran tahap pertama 

Easton adalah sebagai berikut:45 

Gambar 2.1; Sistem Politik David Easton 

 

C. Kebijakan Publik 

 

Dalam hal ini kebijakan publik menjadi pembahasan yang tidak pernah berhenti 

dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat maupun 

lingkungan pemerintahan. Kebijakan publik sangat erat kaitannya dengan 

pemerintahan dan permasalahan-permasalahan yang muncul didalam masyarakat. 

Menurut Carl Friedrich dalam bukunya Leo Agustino, Dasar- dasar Kebijakan 

                                                           
45Ubaidillah Badrun, Sistem Politik Indonesia(kritik dan solusi sistem politik efektif), Bumi 

Aksara, Bandung; 2016 Hal 55 
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Publik, Kebijakanmerupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, 

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan 

hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk 

menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau 

merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.46Berdasarkan pada pengertian 

kebijakan diatas dapat diketahui bahwa kebijakan adalah tindakan yang 

dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan dalam penyelesaian masalah. Kaitannya 

dengan penelitian yang dilakukan penulis, kemiskinan menjadi sebuah 

permasalahan yang kompleks dan berdimensi luas. Karena hal tersebut pemerintah 

Kabupaten Tulungagung berupaya memecahkan masalah kemiskinan melalui 

Program Pemberdayaan UMKM sebagai cara untuk menanggulangi kemiskinan 

berbasis pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan permasalahan 

di Kabupaten Tulungagung. 

Konsep kebijakan publik merupakan sesuatu yang kompleks, yang dimana 

tujuan dari dibuatnya kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah-masalah 

publik melelui strategi-strategi yang di tetapkan oleh pemerintah. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Amir Santoso dalam bukunya Budi Winarno yang 

mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para 

pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan 

dan cara-cara mencapai tujuan tersebut.47Seperti halnya kebijakan pemberdayaan 

UMKM yang merupakan sebuah instruksi dari para merumus kebijakan kepada 

pelaksana kebijakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

                                                           
46Leo Agustino, Dasar- dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 2008, hal 7 
47Winarno Budi, Kebijakan Publik, Yogyakarta: CAPS, 2014, hal. 20-21 
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pelaku UMKM semisal rendahnya kualitas Sumberdaya Manusia atau SDM, 

permodalan, dan pemasaran. Disisi lain kebijakan juga memuat sebuah strategi 

yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yang berdampak 

sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam penelitian ini Program Pemberdayaan 

UMKM merupakan sebuah strategi dari pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam 

mengentaskan masyarakat terutama pelaku UMKM darizona kemiskinan. 

Adapun proses dari sebuah kebijakan publik ini sendiri terdiri dari lima tahap, 

yakni agenda setting, formulasi, penetapan, penerapan/implementasi dan evaluasi. 

Agenda setting merupakan serangkaian permasalahan dan isu strategis yang penting 

untuk segera diselesaikan. Sedangkan formulasi kebijakan merupakan upaya 

merumuskan alternatif, cara atau penyelesaian dari permasalahan-permasalahan 

tersebut. Kemudian tahap berikutnya ialah memilih alternatif yang paling tepat 

digunakan atau ditetapkan sebagai kebijakan. Sedangkan tahap selanjutnya ialah 

mengimplementasikan kebijakan sehingga dampak dan manfaatnya dapat sampai 

pada kelompok sasaran. Adapun tahap terakhir yakni evaluasi kebijakan, dimana 

kebijakan dikaji ulang kembali dengan mempertimbangkan feedback dari 

lingkungan. Feedback tersebut dapat berupa hambatan maupun saran yang 

berfungsi dalam memperbaiki kerja kebijakan.48 

Secara garis besar penelitian ini akan membahas hampir semua tahapan dalam 

penyusunan kebijakan (Program Pemberdayaan UMKM) yang dilaksanakan oleh 

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung. Pada tahap agenda setting, 

pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung 

                                                           
48Hamdi, Muchlis, Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi, Bogor: Ghalia Indonesia, 

2014, hal. 79 
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memiliki bagian khusus yaitu Bagian Perencanaan Program dibantu dengan Kepala 

Seksi dari 4 (empat) Bidang yang bertanggungjawab dalam penentuan isu-isu 

strategis. Selanjutnya pada tahap formulasi kebijakan (Program Pemberdayaan 

UMKM) dilakukan oleh Bagian Perencanaan Program dibantu dengan Kepala 

Seksi dari 4 (empat) Bidang yang berperan dalam menentukan alternatif-alternatif 

pemecahan permasalahan dari isu-isu strategis yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Selain dari Dinas Koperasi dan UMKM, terdapat pula peran stakeholder lain 

dalam tahap ini, Stakeholder yang dimaksud yaitu; Bank BRI, BPN, Kantor Pajak 

Pratama, dan Forum Komunikasi UMKM Tulungagung. Setelah dilakukan 

pemilihan terhadap alternative-alternatif pemecahan permasalahan tersebut maka 

dilakukanya penetapan kebijakan yang dalam penelitian ini kebijakan tersebut 

dalam bentuk Program Pemberdayaan UMKM. Tahap keempat yaitu implementasi 

dari Program Pemberdayaan UMKM, didalam implementasinya Dinas Koperasi 

dan UMKM Kabupaten Tulungagung tidak sepenuhnya bekerja sendiri, melainkan 

dibantu oleh beberapa stakeholderlain yang turut terlibat dalam program ini. Tahap 

terakhir adalah evaluasi kebijakan, dalam tahap ini peneliti menyajikan faktor-

faktor penghambat dari berjalanya Program Pemberdayaan UMKM selama ini, 

yang dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan bagi Dinas Koperasi dan 

UMKMdalam pembuatan program pemberdayaan UMKM kedepanya. 

 

D. Politik Kebijakan 

Di dalam kamus Belanda-Indonesia yang ditulis Wojowasito, kata politik 

mengandung kata“beleid”atau dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan. 

Selanjutnya kebijakan sendiri diterangkan oleh Wojowasito diartikan sebagai 
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rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.49Sedangkan kata 

politik menurut Miriam Budiardjo diartikan dengan bermacam-macam kegiatan 

dalam suatu system politik (negara)yang menyangkut proses menentukan tujuan-

tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.50 Berdasarkan pengertian 

tersebut diatas dapat diartikan bahwa suatu negara harus bisa merumuskan serta 

menetapkan aktivitas-aktivitas tertentu yang memuat beberapa hal antara lain; 

aktivitas penentuan dan pelaksanan tujuan, pengambilan keputusan mengenai apa 

yang menjadi tujuan, penentuan kebijakan publik untuk melaksanakan tujuan, dan 

kekuasaan atau kewenangan untuk melaksanakan kebijakan dimaksud baik secara 

persuasif maupun paksaan.51 

Jadi, dapat diartikan bawasanya makna politik akan selalu menyangkut tujuan 

dari seluruh masyarakat (public goals) yang dalam usaha pencapainnya mutlak 

diperlukan suatu kebijakan sebagai langkah realisasinya.Dalam hal demikian ini, 

maka kebijakan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan keputusan dalam usaha 

memilih tujuan dan cara-cara yang paling dianggap efektif dan efisien untuk 

mncapai tujuan tersebut.52 

Seperti halnya dalam pembuatan Program Pemberdayaan UMKM ini, Dinas 

Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung selaku pembuat serta pelaksana 

program maka tidak lepas dari adanya kebijakan yang menangunginya sebagai 

dasar serta payung hukum yang melandasi adanya Program Pemberdayaan UMKM 

                                                           
49Wojowasito,S, Kamus Umum Belanda-Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve,Jakarta: 1978 hal: 66 
50Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta; 2004 hal: 8 
51A.Widiada Gunakaya S.A, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan, Armico, Bandung: 1988 hal: 

3 
52Ibid 
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ini. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi dan UMKM 

Kabupaten Tulungagung menggunakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM sebagai dasar 

pelaksanaan program pemberdayaan. Kaitanya dengan politik kebijakan adalah 

dimana Dinas Koperasi dan UMKM melakukan usaha dalam menjawab atas 

permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM selama ini dengan 

menggandeng beberapa stakeholder lain seperti; Bank BRI Cabang Tulungagung, 

Badan Pertanahan Nasional Tulungagung, Kantor Pajak Pratama Tulungagung 

serta Forum Komunikasi UMKM atau (FORKOM) dalam penentuan kebijakan 

berupa Program Pemberdayaan UMKM. 

E. Penanggulangan Kemiskinan 

1. Pengertian Kemiskinan 

Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan dimana terjadi ketidakmampuan 

untukmemenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan 

air minum. Hal tersebut sangat berhubungan erat dengan kualitas hidup. Secara 

ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan 

sekelompok orang. 

Chambers mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang 

memiliki lima dimensi, yaitu: 1. Kemiskinan (proper), 2. Ketidakberdayaan 

(powerless), 3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4. 

Ketergantungan (dependence), dan 5. Keterasingan (isolation) baik secara 
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geografis maupun sosiologis.53 Dalam penelitian ini kemiskinan dimaknai sebagai 

suatu permasalah sosial yang tidak hanya disebabkan oleh masalah ekonomi 

melaikan juga masalah politik, budaya dan lingkungan yang mempengaruhi 

kemiskinan itu sendiri. Disisi lain kemiskinan yang terjadi Kabupaten Tulungagung 

terutama yang dirasakan oleh pelaku UMKM ini lebih mengarah pada dimensi ke 

dua yaitu Ketidakberdayaan (powerless) yang disebabkan permasalahan-

permasalahan yang mereka hadapi selama ini seperti; rendahnya kualitas 

sumberdaya manusia, terbatasnya akses permodalan, iklim usaha yang belum 

kondusif dan terbatasnya akses pemasaran.  

2. Bentuk Kemiskinan 

Kemiskinan menurut Suryawati dapat dibagi dengan empat bentuk yaitu; 1. 

Kemiskinan Absolut, bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak 

cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan 

yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja; 2. Kemiskinan Relatif, jika kondisi 

miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh 

masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan; 3. Kemiskinan 

Kultural, hal ini mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang 

disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat 

kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar; 4. 

Kemiskinan Struktural, jika situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses 

terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial 

                                                           
53

Chambers, Robert, dalam JurnalYulianto Kadji, Kemiskinan dan Konsep Teorinya,Guru Besar 

Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG 
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politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi sering kali 

menyebabkan suburnya kemiskinan.54 

Berpedoman pada kriteria bentuk kemiskinan diatas, kemiskinan di Kabupaten 

Tulungagung termasuk kepada bentuk Kemiskinan Relatif dan Kemiskinan 

Struktural. Disebut sebagai kemiskinan Relatif dikarenakan kemiskinan di 

Kabupaten Tulungagung dipengaruhi oleh ketidak merataan kebijakan, artinya 

banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan program dari pemerintah 

misalnya PKH, Jamkesmas, Raskin dan lain-lain tetapi pada kenyataanya mereka 

tidak mendapatkan bantuan dari program tersebut.  

Sedangkan masuk dalam bentuk Kemiskinan Struktural dikarenankan memang 

banyak masyarakan miskin di Kabupaten Tulungagung yang belum bisa mengakses 

Sumberdaya-sumberdaya yang direalisasikan pemerintah baik pusat maupun 

daerah. Contohnya saja akses dalam bidang permodalan yang dibuat pemerintah 

dalam bentuk kredit usaha dengan bunga rendah yaitu pemberian Kredit Usaha 

Rakyat atau KUR. Dalam program ini banyak masyarakat di Kabupaten 

Tulungagung yang belum bisa mekases dikarenakan kendala dalam hal perijinan 

dan persyartan lain yang harus dipenuhi. 

3. Penanggulangaan Kemiskinan 

Pengertian Penanggulangaan kemiskinan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 adalah kebijakan dan program 

pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan 

bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk 

                                                           
54 Chriswandari Suryawati, Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional, Jurnal Manajemen 

Pelayanan Kesehatan 2005, VIII(3) hal. 122 

http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/jurnal.php?jrnlId=1021
http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/jurnal.php?jrnlId=1021


58 
 

miskin. Pada Bab III Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang 

percepatan penanggulangan kemiskinan disebutkan ada empat strategi yang harus 

dilakukan dalam rangka menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia, 

strategi tersebut adalah sebagai berikut:  

1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin  

2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin  

3) Mengembangkan dan menjamin keberlangsungan usaha mikro dan kecil  

4) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan 

       Pada Bab IV Perpres No. 96 Tahun 2015 disebutkan Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dipimpin oleh Wakil Presiden dan 

anggotanya adalah para Menteri-menteri sampai pada unsur masyarakat juga. 

Pemerintah adalah pemegang kekuasaan, dalam penanganan masalah kemiskinan 

Pemerintah mempunyai peran paling utama karena penentu kebijakan dan sebagai 

pengatur sekaligus juga pengawas. Tapi bentuk partisipasi masyarakat juga tidak 

kalah pentingnya karena ketika Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah 

melaksanakan tugasnya tapi masyarakat tidak berpartisipasi akan terjadi 

ketimpangan. Pada Bab VPerpres No. 96 Tahun 2015 juga di jelaskan tentang 

hubungan kerja dan tata kerja di mana pihak Pemerintah Pusat bekerja sama dengan 

daerah, kabupaten/kota hingga dan juga bersinergi dengan dunia usaha dan 

masyarakat. Dalam hubungan tata kerja sangat dibutuhkan adanya partisipasi dari 

masyarakat. Partisipasi masyarakat dibentuk agar masyarakat menjadi mandiri 

dalam menangani masalah kemiskinan. Akan tetapi, masyarakat tetap perlu 

pengarahan. Sedangkan pada Bab VIPerpres No. 96 Tahun 2015 tentang pendanaan 
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dimana pendanaan dari penanganan penanggulangan kemiskinan berasal dari 

APBN, APBD Provinsi, APBD Daerah/Kota. 

F. Pemberdayaan UMKM 

Secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata “power” (kekuasaan atau 

keberdayaan). Pengertian pemberdayaan menurut Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa 

pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan 

masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan 

sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi 

usaha yang tangguh dan mandiri.55 Berdasarkan amanat dari Undang-Undang inilah 

yang dijadikan pedoman bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung 

dalam penyusunan dan pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM. 

Selanjutnya beberapa ahli juga mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat 

dari dari tujuan, proses, dan cara pemberdayaan. Dalam buku Pembangunan 

Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial Spektrum Pemikiran karya Edi Suharti 

menyatakan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu 

mengembangkan teknik-teknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk 

menggugah kesadaran masyarakat. Orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah 

membantu masyarakat agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi 

yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya berorientasi 

pada kebutuhan masyarakat sasaran dan hal-hal bersifat praktis, baik dalam layanan 

individu maupun kelompok.  

                                                           
55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 1 ayat 

8 
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Peran petugas pemberdayaan itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian 

yaitu peran konsultan, peran pembimbingan dan peran serta kelompok sasaran yang 

melibatkan masyarakat. 56 Hal inilah yang juga dilakukan oleh Dinas Koperasi dan 

UMKM Kabupaten Tulungagung melalui Bidang PPUM (Pemberdayaan dan 

Pengembangan Usaha Mikro) didalam proses pemberdayaan. Sedangkan didalam 

Bidang PPUM ini sendiri juga masih dibagi lagi dengan beberapa Sub Bidang 

antara lain Sub Bidang Pemasaran, Sub Bidang Permodalan, dan Sub Bidang 

Pemberdayaan dimana masing-masing Sub Bidang memiliki peranya masing-

masing didalam menjalankan proses pemberdayaan. 

Dituliskan pula masih dalam buku Pembangunan Kebijakan Sosial dan 

Pekerjaan Sosial Spektrum Pemikirankarya Edi Suharti bahwa pemberdayaan 

adalah proses dimana nama orang menjadi cukup kuat berpartisipasi dalam 

berbagai pengontrolan atas sesuatu dan dapat berpengaruh terhadap kejadian-

kejadian serta lembaga-lembaga disekitarnya. Pemberdayaan menekankan bahwa 

orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk 

mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi 

perhatiannya. 57Jadi dapat dikatakan bawasanya pemberdayaan merupakan sebuah 

proses dan tujuan. Dikatakan sebagai proses karena pemberdayaan adalah 

serangakaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok 

lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah 

kemiskinan dalam ham ini pelaku UMKM. Sedangkan dikatakan sebagai tujuan 

karena pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh 

                                                           
56 Suharti Edi, Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial Spektrum Pemikiran, 

Bandung; Lembaga Studi Pembangunan-STKS, 1997, hal 21 
57Ibid, hal 22 
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sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau 

mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, 

mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi 

dalam kegiatan sosial, dan mendiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. 

1. Aspek Pemberdayaan 

Dalam pelaksanaanya, Narayan mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan 

keberdayaan suatu masyarakat di dukung oleh beberapa elemen berikut;58 

a. Aspek terhadap informasi 

Informasi merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk memperoleh 

akses terhadap kekuasaan dan kesempatan. Pengertian kekuasaan yang 

dimaksud merupakan kemapuan masyarakat, terutama masyarakat miskin untuk 

memperoleh akses dan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya 

seperti akses terhadap bantuan maupun program dari pemerintah baik pusat 

maupun pemerintah daerah. Pada aspek ini Dinas Koperasi dan UMKM 

melakukan pendekatan kepada para pelaku UMKM melalui kegiatan 

penyuluhan, pertemuan dengan para pelaku UMKM, dan beberapa kegiatan lain 

yang bertujuan menawarkan program-program yang dimiliki pemerintah 

khususnya dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung. Banyak 

program yang ditawarkan oleh pemerintah antara lain; dalam akses permodalan 
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ada Program KUR (kredit usaha rakyat) melalui Bank BRI, Program SHAT 

(sertifikasi hak atas tanah) melalui BPN, Program pajak 1% bagi pelaku UMKM 

melalui Kantor Pajak Pratama dan beberapa program pemberdayaan lain yang 

dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung.  

b. Inklusi partisipasi 

Inklusi berfokus kepada pernyataan siapa yang terlibat. Bannet dalam 

Malholtra mengungkapkan pengertian pemberdayaan dan inklusi sosial ini 

adalah sebuah proses daripada suatu hasil akhir. Proses pemberdayaan 

merupakan proses yang dilakukan “dari bawah” dan melibatkan lembaga 

individu dan kelompok. Sementara inklusi menbutuhkan perubahan sistematik 

yang dimulai “dari atas”. Sementara partisipasi secara sederhana diartikan 

sebagaimana komunitas miskin terlibat dan peran apa yang dimainkan. 

Inklusi sosial pada komunitas miskin merupakan aspek penting dalam proses 

pembuatan kebijakan publik. Hal ini bertujuan agar setiap proses pembuatan 

kebijakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan memperhatikan aspek 

kebutuhan masyarakat, serta memiliki komitmen untuk membuat suatu 

perubahan yang merupakan hakekat dari pemberdayaan. 

Lebih lanjut Conyers mengungkapkan bahwa terdapat beberapa factor yang 

mempengaruhi partisipasi masyarakat, diantaranya adalah masyarakat akan 

merasa lebih dihargai apabila keterlibatan (partisipasi) mereka berpengaruh 

terhadap suatu kebijakan tertentu dan berpengruh langsung terhadap apa yang 

mereka rasakan. Factor lainya yang mempengaruhi adalah penyesuaian diri 



63 
 

perencana sosial atau pemangku kepentingan atas apa yang penting oleh suatu 

komunitas.59 

 

c. Akuntabilitas 

Akuntabilitas merujuk pada kemampuan pemerintah, perusahaan swasta, 

atau penyedia pelayanan untuk dapat mempertanggungjawabkan kebijakan, 

tindakan, serta penggunaan dana yang mendukung pelaksanaan tindakan 

tersebut. Hal inilah yang juga diterapakan dalam Kebijakan Penanggulangan 

Kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung ini, 

dimana dalam meningkankan akuntabilitasnya kepada pelaku UMKM para 

Stakeholder ini saling bekerjasama dalam sebuah program pemberdayaan 

UMKM yang diinisiatori oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten 

Tulungagung. 

d. Kapasitas organisasi lokal 

Kapasiatas organisasi lokal merujuk pada kemampuan masyarakat untuk 

bekerjasama, mengorganisasikan diri mereka, dan memobilisasi sumberdaya 

untuk memecahkan masalah. Seringkali di luar jangkauan sistem formal, 

masyarakat miskin saling mendukung satu sama lain untuk memiliki kekuatan 

untuk memecahkan masalah sehari-hari. Organisasi masyarakat miskin 

umumnya bersifat informal, contohnya tetangga yang saling meminjam uang 

atau beras satu sama lain. Mereka juga dapat membentuk organisasi formal tanpa 

registrasi yang sah. Pada aspek ini lebih kepada kapasitas dan kapabilitas dari 

pelaku UMKMyang terlibat dalam program pemberdayaan UMKM. 
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2. Pemberdayaan UMKM 

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM sejatinya 

merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar 

kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya dalam 

hal penyediaan lapangan pekerjaan dan pengurangan kesenjangan dan 

mengurangi tingkat kemiskinan. Melalui berbagai kebijakan, program dan 

kegiatan pemerintah berupaya melakukan pemberdayaan UMKM. Salah satu 

dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan kebijakan pemberdayaan 

UMKM adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM). 

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mencoba untuk 

menfokuskan pada upaya pengkoordinasian kebijakan kepada dinas-dinas 

terkait yang ada di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/ kota untuk 

mampu mendorong sektor UMKM untuk tumbuh dan memiliki daya saing yang 

tinggi sehingga bisa bersaing di tingkat global. Program kerja yang telah disusun 

oleh kementerian maupun dinas bertujuan untuk memberikan kesempatan 

berusaha yang sama bagi pelaku UMKM, khususnya untuk meningkatkan 

mobilitas sumberdaya UMKM, mengurangi biaya transaksi bagi pelaku UMKM, 

mempermudah akses perijinan bagi pelaku UMKM, serta mencabut berbagai 

peraturan dan kebijakan yang menghambat pemberdayaan UMKM di Indonesia. 

3. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sebuah jenis 

usaha skala kecil atau bisa juga disebut bentuk ekonomi kreatif yang didesain 

dengan tujuan untuk membantu membangun perekonomian nasional yang 
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berasaskan kekeluargaan, keadilan, kemandirian, dan kesatuan ekonomi 

nasional. Terdapat berbagai macam definisi mengenai UMKM, berdasarkan 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menjadi kriteria 

UMKM adalah usaha yang memiliki keuntungan bersih di bawah Rp 

50.000.000,-untuk usaha mikro, memiliki keuntungan bersih maksimal Rp 

50.000.000,- untuk usaha kecil dan lebih dari Rp 50.000.000,- sampai dengan 

Rp 500.000.000,- untuk usaha menengah. 

Pengertian UMKM menurut Ina Primiana adalah pengembangan empat 

kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan 

Indonesia, yaitu; Industri manufaktur, agribisnis, bisnis kelautan, dan sumber 

daya manusia. Selain itu, Ina Primiana juga mengatakan bahwa UMKM dapat 

diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat 

pemulihan perekonomian untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan 

berbagai sektor dan potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan 

berbagai upaya pemberdayaan masyarakat.60 

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), yang disebut UMKM 

adalah usaha yang memiliki tenaga kerja antara 1-4 orang untuk usaha mikro, 

memiliki tenaga kerja 5-19 untuk usaha kecil, dan memiliki tenaga kerja 20-99 

orang untuk usaha menengah. Sedangkan jika dilihat secara sistem ekonomi, 

UMKM dapat didefinisikan sebagai suatu sistem dimana kegiatan ekonomi atau 

usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara 
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swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan 

dikuasainya. 61 

a. Jenis-jenis UMKM 

Menurut Setyobudi, sekarang banyak ragam dan jenis usaha UMKM di 

Indonesia, tetapi secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi 4 (empat) 

kelompok usaha; 62 

1. Usaha Perdagangan 

Keagenan: agen koran/ majalah, sepatu, pakaian dan lain-lain; Pengeceran: 

minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan, dan lain-lain;Ekspor/ Impor: 

produksi lokal dan internasional,Sektor informal: pengumpulan barang 

bekas, pedagang kaki lima dan lain-lain.  

2. Usaha Pertanian 

Meliputi perkebunan: pembibitan dan kebun buah-buahan, sayur-sayuran 

dan lain-lain;Peternakan: ternak ayam petelur, susu sapi, dan lain-

lain;Perikanan: darat/laut seperti tambak udang, kola mikan, dan lain-lain. 

3. Usaha Industri 

Industri makanan/ minuman; Pertambangan, Pengrajin, Konveksi dan 

lain-lain. 

4. Usaha Jasa 

Jasa Konsultan, Perbengkelan, Restoran, Jasa Konstruksi, Jasa 

Transportasi, Jasa Telekomunikasi, Jasa Pendidikan dan lain-lain. 
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