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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 
 

Kabupaten Tulungagung adalah kabupaten yang berada di bagian selatan 

Provinsi Jawa Timur yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. 

Sebagaimana diketahui masalah kemiskinan adalah masalah yang sangat 

multidimensional dan cenderung sulit untuk diatasi apabila tidak diimbangi dengan 

kinerja dan komitmen dari pemerintah bersama stakeholder secara inovatif dan 

efektif. Melihat kenyataan tersebut pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai 

pelaksana penanggulangan kemiskinan di daerah harus pandai dalam mengenali 

masalah-masalah yang ada di daerahnya serta menggali potensi-potensi yang ada 

untuk dapat memberdayakan masyarakatnya agar dapat keluar dari lingkaran 

kemiskinan. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka pada bab ini akan memaparkan deskripsi 

wilayah yang sesuai dengan cakupan penelitian antara lain; Pertama, menguraikan 

dan memberikan gambaran kependudukan dan kemiskinan di Kabupaten 

Tulungagung baik secara geografis dan administrasi. Kedua, memaparkan potensi-

potensi UMKM yang ada di Kabupaten Tulungagung. Ketiga, Kebijakan 

penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten 

Tulungagung. 

A. Gambaran Kependudukan dan Kemiskinan Kabupaten Tulungagung 

Secara Geografis dan Administrasi. 

Secara geografis sekitar 40% wilayah di Kabupaten Tulungagung bagian 

selatan adalah pegunungan kapur yang cukup tandus, namun kaya akan potensi 
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bahan tambang dan mineralnya. Salah satu hasil tambang mineral yang cukup 

terkenal di Kabupaten Tulungagung adalah batu marmer. Pertambangan batu 

marmer di Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu yang terbesar di 

Indonesia, bahkan untuk hasil produksinya sudah mencapai pasar mancanegara 

seperti di Eropa dan Australia. Berbeda dengan wilayah selatan yang di dominasi 

oleh pegunungan kapur, bagian tengah Kabupaten Tulungagung merupakan dataran 

rendah yang relatif subur karena dilewati oleh Sungai Brantas dan Sungai Ngrowo 

yang juga merupakan sumber pengairan bagi lahan-lahan pertanian. Dari sekilas 

gambaran kewilayahan diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung 

memiliki beberapa keunggulan dan potensi yang berbeda dengan daerah lain. 

Secara administrasi Kabupaten Tulungagung terdiri dari 19 kecamatan 

dengan 257 desa dan 14 kelurahan. Persebaran kelurahan berada di pusat 

Kabupaten Tulungagung, sedangkan desa tersebar di pinggiran hingga pada 

perbatasan kabupaten. Berikut merupakan persebaran desa/ kelurahan pada setiap 

kecamatan di Kabupaten Tulungagung. 

Tabel 3.1 Persebaran Desa/ Kelurahan pada tiap Kecamatan di Kabupaten 

Tulungagung  

 

No. KECAMATAN DESA/ KELURAHAN 

1. Tulungagung 14 

2. Bandung 18 

3. Besuki 10 

4. Campurdarat 9 

5. Boyolangu 17 

6. Gondang 20 

7. Kauman 13 

8. Karangrejo 13 
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9. Ngantru 13 

10. Sumbergempol 17 

11. Ngunut 18 

12. Rejotangan 16 

13. Kalidawir 17 

14. Sendang 11 

15. Pucanglaban 9 

16. Tanggunggunung 7 

17. Kedungwaru 19 

18. Pagerwojo 11 

19. Pakel 19 

Sumber: data sekunder, diolah peneliti 

Berdasarkan table diatas, seluruh wilayah administrasi berupa kelurahan 

berada di Kecamatan Tulungagung yang berada di pusat Kabupaten Tulungagung. 

Sedangkan yang berada di kecamatan lainya merupakan wilayah administrasi 

berbentuk desa bukan kelurahan. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yaitu 

Kecamatan Gondang, sedangkan yang memiliki jumlah desa paling sedikit yaitu 

terletak pada Kecamatan Tanggunggunung, hal ini kerena secara letak geografis 

Kecamatan Gondang berada pada dataran rendah, sedangkan Kecamatan 

Tanggunggunung berada pada dataran tinggi yang didominasi oleh batuan padas 

yang kurang subur ditambah dengan letaknya yang jauh dari pusat kota. 

1. Gambaran Kependudukan di Kabupaten Tulungagung 

Penduduk Kabupaten Tulungagung menurut hasil sensus penduduk akhir tahun 

2016 mengalami kenaikan sebesar 0,48 persen dibanding akhir tahun 2015, yaitu 

dari 1.021.190 jiwa menjadi 1.026.101 jiwa di tahun 2016, yang terbagi atas laki-
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laki 500.191 jiwa dan perempuan 525.910 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 

rata -rata 972 jiwa/km² seperti yang dipaparkan dalam table dibawah ini. 

Tabel 3.2: Jumlah Penduduk, Luas wilayah dan Kepadatan Penduduk   Menurut 

Kecamatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 

 

 

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 

Kepadatan penduduk menurut table diatas terjadi karena memang belum 

meratanya persebaran penduduk di Kabupaten Tulungagung,hal ini dapat dilihat 

dalam table diatas dimana masih menunjukkan adanya tingkat kepadatan penduduk 

yang tidak diimbangi dengan luas wilayah kecamatan yang ada. Di satu sisi ada 

yang tingkat kepadatannya di atas 4.000 jiwa/km² seperti di Kecamatan 

Kedungwaru namun di sisi lain ada yang kurang dari 300 jiwa/km² seperti di 

Kecamatan Tanggungunung. 63 

                                                           
63https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2018/04/17/2012/jumlah-penduduk-luas-wilayah-

dan-kepadatan-penduduk-kabupaten-tulungagung-2016.html diakses tanggal 03 Juli 2018 

https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2018/04/17/2012/jumlah-penduduk-luas-wilayah-dan-kepadatan-penduduk-kabupaten-tulungagung-2016.html
https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2018/04/17/2012/jumlah-penduduk-luas-wilayah-dan-kepadatan-penduduk-kabupaten-tulungagung-2016.html
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Sedangkan jika kependudukan ini dilihat dari segi jumlah penduduk dan laju 

pertumbuhan penduduk berdasarkan 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten 

Tulungagung dapat dipetakkan sebagai berikut; 

Tabel 3.3: Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut 

Kecamatan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2010, 2015, dan 2016 

 

 

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 

Dari table diatas dapat diketahui bawasanya laju pertumbuhan penduduk dari 

Tahun 2010 sampai Tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan,dimana pada Tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung 

berada pada angka awal 992.317 ribu jiwa dan lima tahun berikutnya bertambah 

menjadi 1.021.190 ribu jiwa dan sensus terakhir pada tahun 2016 menunjukkan 
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jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung mencapai angka 1.026.101 ribu jiwa 

dengan laju pertumbuhan penduduk setiap tahunya mencapai 0,48 %.  

Penduduk dengan laju pertumbuhan tertinggi berada pada Kecamatan 

Kedungwaru dengan jumlah awal 85.588 ribu jiwa pada Tahun 2010 dan lima tahun 

kemudian bertambah menjadi 89.100 ribu jiwa dan terakhir pada tahun 2016 

mencapai peningkatan pada angka 89.732 ribu jiwa. Dengan melihat pada 

Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi ini dapat diketahui pula bahwa rata-

rata laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kedungwaru setiap tahunya 

mencapai 0,71 % per tahunya. 

2. Gambaran Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung 

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang di rilis pada Tahun 

2016 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung masih mencapai angka 

84.350 ribu jiwa. Sedangkan untuk angka pengangguran di Kabupaten 

Tulungagung per tahun 2013 mencapai lebih dari 14.000 ribu jiwa.64 Jika 

dibandingkan dengan jumlah total penduduk Kabupaten Tulungagung pada tahun 

yang sama yaitu 1.026.101 ribu jiwa,65 maka menunjukan angka 8,23 persen dari 

keseluruhan penduduk Kabupaten Tulungagung masih berada pada kondisi miskin. 

Sedangkan Perbandingan antara kemiskinan di Indonesia yakni di angka 10,64 

persen dengan di Kabupaten Tulungagung menunjukkan angka 1,89 persen, hal ini 

berarti bahwa masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Tulungagung 

karena hampir mendekati angka kemiskinan nasional. 

                                                           
64https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-

2017-mencapai-10-12-persen.html (di akses pada tanggal 18 September 2018) 
65https://tulungagungkab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3 (di akses 

tanggal 7 maret 2018). 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html
https://tulungagungkab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3
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Selain melihat persentase dan jumlah penduduk miskin ada indikator lain dalam 

melihat sebuah tingkat kemiskinan dalam suatu daerah. Indikator ini adalah dengan 

melihat Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Di 

Kabupaten Tulungagung sendiri menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Tulungagung persentase kedua indikator diatas sebagai berikut; 

Tabel 4.1 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁ ), dan Indeks 

Keparahan Kermiskinan (P₂ ) Kabupaten Tulungagung, 2013-2016 

 

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata dari kesenjangan 

pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Angka 

diatas memperlihatkan jurang pemisah (gap) antara pengeluaran atau pendapatan 

rata-rata yang diterima penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi 

angka ini maka semakin besar kesenjangan pengeluaran/pendapatan penduduk 

miskin terhadap garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks 

menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Jika dilihat 

dari data diatas Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Tulungagung dari 

Tahun 2013-2016 menunjukan perubahan persentase yang belum stabil, bisa dilihat 

pada tahun 2013 dan 2015 masih diatas angka (satu) yang berarti kemiskinan di 

Kabupaten Tulungagung masih tergolong tinggi dan masih ada kemungkinan untuk 

bertambah meskipun pada tahun 2016 berhasil diturunkan. 
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Indikator kemiskinan selanjutnya adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). 

Indek keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran 

atau distribusi pengeluaran/pendapatan diantara penduduk miskin. Angka ini 

memperlihatkan sensitivitas distribusi pendapatan antar kelompok miskin. Semakin 

kecil angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan diantara penduduk 

miskin akan semakin merata. Hampir sama dengan indikator sebelumnya, 

persentase diatas masih menjukkan angka yang belum stabil. Dapat dilihat pada 

tahun 2013 dan 2015 nilai persentase dari dua tahun ini hampir mendekati 0,5 yang 

diikuti dengan bertambah besarnya angka pada garis kemiskinan, hal ini juga 

dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya. 

Fakta diatas diperkuat dengan data penduduk miskin berdasarkan pada garis 

kemiskinan atau Proverty Line seperti table dibawah ini; 

Tabel 3.3: Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kabupaten Tulungagung 

Tahun 2012-2016 

 

 

Tahun 

Year 

 

Garis 

Kemiskinan 

Proverty Line 

 

 

Penduduk Miskin 

Number of Poor People 

 

 

Jumlah Total 

 

 

Presentase 

2012 251.372 94.300 9,37 

2013 269.290 91.300 9,03 

2014 277.707 88.990 8,75 

2015 292.483 87.370 8,57 

2016 304,518 84.350 8,23 

Tulungagung 1.395.370 446.310 43,95 

Sumber: BPS Tulungagung 2018, diolah peneliti 

Dari table diatas dapat dilihat bawasanya kemiskinan dilihat dari Garis 

Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung dari tahun 2012-2016 mengalami 

peningakatan yang cukup signifikan setiap tahunya. Pada survey terakhir Badan 
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Pusat Statistik Tahun 2016 garis kemiskinan Kabupaten Tulungagung 

menunjukkan angka 1.395.370 dengan jumlah total 446.310 yang berarti tingkat 

kemiskinan yang masih cukup tinggi. 

B. Potensi UMKM Kabupaten Tulungagung 

Tulungagung bagian selatan yang memiliki daerah perbukitan kapur yang 

cukup luas, hal ini memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakat di 

Kecamatan Campurdarat, tepatnya di Desa Besole dan Desa Gamping. Dari 

pegunungan batu kapur tersebut di tambang dan menghasilkan batu marmer yang 

kemudian dikreasikan masyarakat setempat menjadi aneka macam produk 

kerajinan yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Kedua desa tersebut telah 

berkembang menjadi sentra penghasil kerajinan marmer maupun onix yang 

tersohor di berbagai daerah. Beberapa produk unggulan seperti misalnya meja 

marmer, kursi tamu, meja makan, bathtub, perabot rumah tangga, hiasan ruangan 

seperti vas bunga, kap lampu, jam dinding, dan lain sebagainya, banyak diminati 

konsumen lokal maupun pasar internasional. Rata-rata produk industri batu marmer 

Tulungagung dipasarkan ke daerah Semarang, Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, dan 

Denpasar. disamping pasar lokal, pemasaran industry kerajinan batu marmer ini 

sudah menjangkau mancanegara seperti Amerika Serikat, Australia, Korea, Jepang, 

Brunei Darussalam, dan beberapa negara lainnya di daratan Eropa. 

Selain batu marmer masih banyak sektor lain yang berpotensi untuk 

dikembangkan, antara lain dari sektor pertanian dan perikanan. Dari sektor 

pertanian, banyak produk pertanian dari Kabupaten Tulungagung antara lain padi, 

jagung, ketela pohon, pisang dan kedelai. Dari beberapa sumber pangan tersebut 

banyak produk UMKM yang dihasilkan antara lain kripik pisang, kripik ketela, 
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gipang manis, salai pisang, marning dan lain sebagainya, produk-produk ini banyak 

dihasilkan dari Kecamatan Tanggunggungung. Sedangkan untuk produk 

holtikultura banyak berasal dari Kecamatan Sendang seperti kubis, sawi, brokoli, 

wortel dan lain-lain juga banyak yang sudah menembus pasar modern seperti 

Transmart. 

Dari sektor perikanan Tulungagung juga dikenal sebagai salah satu kota 

penghasil ikan terbesar di Provinsi Jawa Timur. Hasil tangkapan ikan laut maupun 

hasil budidaya ikan air tawar cukup melimpah di Kabupaten Tulungagung. Selain 

dijual dalam keadaan segar, masyarakat Kabupaten Tulungagung mulai 

mengembangkan potensi ikan tersebut menjadi aneka macam produk olahan 

ikan yang diminati masyarakat. Contohnya saja seperti amplang ikan, abon ikan, 

stick ikan, ikan kering, terasi udang, serta beberapa produk lainnya yang diproduksi 

beberapa UMKM yang tersebar di Desa Karangrejo, Desa Besole, dan Desa 

Ngranti. 

Pertumbuhan industri di Tulungagung baik itu sektor industri kecil maupun 

besar, mengalami peningkatan yang cukup pesat. Beragam jenis industri kecil 

seperti industri kerajinan (kerajinan anyaman, bordir, batik), industri makanan, 

sampai industri kertas, dan industri peralatan TNI, semuanya mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan dan mendatangkan keuntungan cukup besar 

bagi masyarakat setempat. Contohnya saja seperti industri kerupuk rambak yang 

dikembangkan di Kelurahan Sembung, serta industri perlengkapan militer di 

Kecamatan Ngunut, mereka sudah mengekspor produk unggulannya ke luar negeri 

(seperti Kamboja, Sudan, Lebanon) karena telah memenuhi standar NATO.Adapun 

http://bisnisukm.com/potensi-bisnis-hasil-olahan-ikan.html
http://bisnisukm.com/potensi-bisnis-hasil-olahan-ikan.html
http://bisnisukm.com/tag/industri-kerajinan


77 
 

rekapitulasi jumlah UMKM per Kecamatan pada bulan Desember tahun 2017 dapat 

dilihat pada table berikut ini. 

Tabel 3.4Data Jumlah Pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah di 

Kabupaten Tulungagung per Kecamatan Tahun 2017 

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung 

Berdasarkan pada table diatas jumlah UMKM di Kabupaten Tulungagung 

cukup banyak, akan tetapi persebarannya masih belum merata, ada kecamatan yang 

NO KECAMATAN 
JUMLAH PENGUSAHA 

JUMLAH KETERANGAN 
MIKRO KECIL MENENGAH 

1 Pagerwojo 
                                    
988  

                                    
403  

                                       
55  

                                
1,446  

                                
96.20  

2 Bandung 
                                
1,366  

                                    
433  

                                       
83  

                                
1,882  

                                
95.59  

3 Tanggung Gunung 
                                    
572  

                                    
127  

                                       
22  

                                    
721  

                                
96.95  

4 Karangrejo 
                                
2,614  

                                    
512  

                                    
120  

                                
3,246  

                                
96.30  

5 Kedungwaru 
                                
3,378  

                                
1,031  

                                    
150  

                                
4,559  

                                
96.71  

6 Sendang 
                                
1,955  

                                    
427  

                                       
61  

                                
2,443  

                                
97.50  

7 Campurdarat 
                                
2,756  

                                    
552  

                                       
91  

                                
3,399  

                                
97.32  

8 Rejotangan 
                                
2,038  

                                    
464  

                                       
87  

                                
2,589  

                                
96.64  

9 Pakel 
                                
1,795  

                                    
443  

                                       
97  

                                
2,335  

                                
95.85  

10 Boyolangu 
                                
1,723  

                                    
471  

                                       
87  

                                
2,281  

                                
96.19  

11 Kalidawir 
                                
2,998  

                                    
851  

                                    
175  

                                
4,024  

                                
95.65  

12 Ngunut 
                                
3,121  

                                    
838  

                                    
125  

                                
4,084  

                                
96.94  

13 Kauman 
                                
1,223  

                                    
592  

                                       
97  

                                
1,912  

                                
94.93  

14 Gondang 
                                
6,924  

                                
1,616  

                                    
289  

                                
8,829  

                                
96.73  

15 Sumbergempol 
                                
2,194  

                                    
571  

                                       
97  

                                
2,862  

                                
96.61  

16 Tulungagung 
                                
2,568  

                                    
757  

                                    
162  

                                
3,487  

                                
95.35  

17 Pucanglaban 
                                    
723  

                                       
98  

                                       
24  

                                    
845  

                                
97.16  

18 Ngantru 
                                    
772  

                                    
361  

                                       
74  

                                
1,207  

                                
93.87  

19 Besuki 
                                
1,021  

                                    
268  

                                       
48  

                                
1,337  

                                
96.41  

JUMLAH 
                              
40,729  

                              
10,815  

                                
1,944  

                              
53,488    
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memiliki UMKM diatas 8.000 dan ada kecamatan dengan UMKM dibawah 1.000, 

jika dilakukan rekapitulasi lagi jumlah UMKM berdasarkan kecamatan dapat 

dilihat melalui peta berikut; 

Gambar 3.1: Peta Jumlah UMKM berdasarkan kecamatan di Kabupaten 

Tulungagung 

 

Berdasarkan Peta Jumlah UMKM berdasarkan kecamatandiatas, kecamatan 

dengan jumlah UMKM terbanyak berada di Kecamatan Gondang dan kecamatan 

dengan jumlah UMKM paling sedikit berada di Kecamatan Tanggunggunung. 

Kecamatan Gondang memiliki jumlah UMKM paling banyak memang dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Pertama, Kecamatan Gondang merupakan daerah yang subur 

dikarenakan berbatasan langsung dengan dataran rendah Gunung Wilis, hal inilah 

yang membuat pertanian disana cukup subur. Kedua, Kecamatan Gondang juga 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Trenggalek, tetapi juga tidak jauh dengan 
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pusat Kota Tulungagung, faktor ini juga dinilai peneliti menjadi faktor pendukung 

dalam hal pemasaran. Ketiga, masyarakat Kecamatan Gondang dinilai cukup 

kreatif dalam membuat kerajinan dan makanan olahan, seperti kerajinan Batik 

Tulis, kerajinan anyaman bambu dan lain sebagainya.   

Sedangkan untuk Kecamatan Tanggunggunung di dominasi oleh pegunungan 

batu kapur, hal inilah yang membuat pertanian disana kurang begitu maju dan tidak 

semua tanaman bisa tumbuh disana, hanya tanaman seperti jagung dan umbi-

umbian yang dapat tumbuh disana. Disamping faktor wilayah yang kurang subur, 

letak Kecamatan Tanggunggunung berada cukup jauh dari pusat kota, yaitu sekitar 

50 KM dari pusat Kabupaten Tulungagung, hal inilah yang dinilai menjadi faktor 

penghambat untuk berkembang. Akan tetapi disamping itu semua, Kecamatan 

Tanggungunung juga menyimpan potensi yang cukup besar dalam bidang 

pariwisata, karena letaknya berada di dataran tinggi dan berbatasan langsung 

dengan Samudera Indonesia, membuat keindahan pantainya cukup banyak menarik 

wisatawan baik lokal maupun internasional untuk datang berkunjung kesana. 

Berdasarkan peta jumlah UMKM menurut kecamatan diatas, maka dapat 

diketahui bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung harus 

memiliki prioritas dalam Program Pemberdayaan UMKM nantinya, sehingga akan 

tercipta pemerataan jumlah UMKM di Kabupaten Tulungagung dan berdampak 

pada berkurangnya kesenjangan antar daerah dan efektifnya penanggulangan 

kemiskinan di Kabupaten Tulungagung. 
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C. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan 

UMKM di Kabupaten Tulungagung 

Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggungjawab pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah, maka dari itu dibutuhkan suatu kebijakan sebagai 

pedoman, arahan serta koordinasi yang jelas dalam menyelesaikan masalah 

kemiskinan di Kabupaten Tulungagung. Arah kebijakan dan strategi 

penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten 

Tulungagung pada dasarnya tidak terlepas dari kebijakan dan perundang-undangan 

yang ada diatasnya, seperti; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan, dan selanjutnya diturunkan pada tingkat daerah 

menjadi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan 

Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

Dalam meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan, Presiden 

Republik Indonesia membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) dibarengi dengan dikeluarkanya Peraturan Presiden Nomor 

15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan 

untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 terdapat 4 

(empat)Strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan 

penanggulangan kemiskinan; 1) Memperbaiki program perlindungan sosial, 

2)Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, 3) Pemberdayaan 

kelompok masyarakat miskin, dan 4)Menciptakan pembangunan yang inklusi. 
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Berdasarkan pada prinsip dasar tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan 

dengan strategi 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, 2) 

meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, 3) mengembangkan 

dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil, dan 4) membentuk sinergi 

kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 

Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan instrumen 

penanggulangan kemiskinan yang dibagi berdasarkan 3 (tiga) Kelompok Program 

yang dibagi dalam 3 (tiga) Klaster; Klaster Pertama, Kelompok Program Bantuan 

Sosial Berbasis Keluarga seperti (Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Sejahtera 

(Rastra), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Program Keluarga 

Harapan (PKH). Klaster Kedua, Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan 

Berbasis Pemberdayaan Masyarakat seperti (Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri), dan Klaster Ketiga, Kelompok Program 

Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil 

seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).66 

Selaras dengan kebijakan dan program yang dibuat oleh pemerintah pusat, 

pemerintah Kabupaten Tulungagung selaku penyelenggara pemerintahan di tingkat 

daerah juga mengupayakan untuk bisa menanggulangi kemiskinan. Dalam rangka 

memberikan kesejahteraan bagi keluarga miskin dan agar upaya penanggulangan 

kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan 

berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

                                                           
66http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas/ (di akses pada tanggal 10 September 2018) 

http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas/
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 Pemerintah Kabupaten Tulungagung membuat Kebijakan penanggulangan 

kemiskinan yang sejalan dan sangat erat kaitanya dengan kebijakan pemberdayaan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah ada sebelumnya yaitu 

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tantang 

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

Dalam Perda tersebut dikatan bahwa pelaksanaan pemberdayaan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Tulungagung yang dimaksud adalah 1). Pemberian fasilitas 

kemudahan untuk mengakses modal dan 2). Penumbuhan iklim usaha dan 

pengembangan usaha. Dalam pemberian fasilitas kemudahan untuk mengakses 

modal, pemerintah daerah menyalurkanya melalui Bank atau Lembaga Keuangan 

bukan Bank yang sudah ditunjuk.  

Sedangkan iklim usaha yang dimaksud dalam Perda ini adalah kondisi yang di 

upayakan oleh pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis 

melalui penetapan berbagai undang-undang dan kebijakan diberbagai aspek 

kehidupan ekonomi agar UMKM memperoleh hak, kepastian, kesempatan, 

perlindungan, dan dukungan usaha yang seluas-luasnya. Di dalam Pasal 12 Perda 

Nomor 4 Tahun 2013, dijelaskan dalam hal pemberdayaan oleh pemerintah daerah 

ditujukan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang belum berizin maka harus 

disertai dengan Surat Keterangan Domisili/ Tempat Usaha yang diterbitkan oleh 

Kepala Desa/ Lurah sebagai rujukan.  Dalam hal ijin usaha bagi pelaku UMKM 

selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 27 Tahun 2015 

tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan 

dari Bupati Tulungagung kepada Camat di Kabupaten Tulungagung. Dalam Perbub 

tersebut dikatan ijin usaha yang dimaksud adalah pemberian Ijin Usaha Mikro Kecil 
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atau (IUMK). Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung 

selanjutnya adalah membantu kepengurusan masalah perijinan/ IUMK bagi pelaku 

UMKM yang belum memiliki IUMK. 

D. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang telah dituangkan 

dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung adalah “Terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat Tulungagungmelalui peningkatan sumber daya manusia yang 

professional berdasarkan iman dan taqwa”. 

Visi diatas mengandung makna sebagai berikut; 

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Tulungagung adalah sebuah kondisi 

masyarakat yang aman, tentram, dan dinamis. 

2. Peningkatan sumberdaya manusia yang professional adalah manusia yang 

melaksanakan pembangunan lebih mengedepankan kualitas kinerja, dengan etos 

kerja yang tinggi. 

3. Iman dan Taqwa. Iman artinya percaya dan Taqwa artinya memelihara. Iman 

dan Taqwa artinya memelihara sikap yang membenarkan dalam hati, diucapkan 

dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan (perbuatan) bahwa Allah SWT 

benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaan-Nya. 

Sedangkan Misi Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang telah dituangkan dalam 

RPJMD Kabupaten Tulungagung sebagai berikut; 

1. Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta 

pelestarian/pengembangan kebudayaan; 

2. Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas; 

3. Mewujudkan pemerintahan  yang bersih dan baik, transparan, akuntable, 

responsif, dan demokratis; 
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4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan 

pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan 

pembangunan sektor-sektor yang lain; 

5. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis (UKM, pertanian, peternakan, 

perikanan, dan pariwisata serta perkebunan) melalui kegiatan kewirausahaan; 

6. Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu. 

 Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Koperasidan 

UMKM Kabupaten Tulungagung mendukung misi kelima yaitu; Pembangunan 

ekonomi kerakyatan berbasis (UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan 

pariwisata serta perkebunan) melalui kegiatan kewirausahaan.  

 Misi diatas memiliki tujuan Meningkatkan kemandirian dan daya saing 

ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan. Adapun sasaran serta 

strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut; 
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Tabel 3.5:Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan dalamPerubahan RPJMDKab. 

TulungagungTahun 2014-2018Urusan Koperasi dan UKM 

Sasaran Strategi Arah Kebijakan 
Program 

Pembangunan 

Indikator 

Program 

Meningkatnya 
kontribusi 
sektor-sektor 
unggulan dalam 
mendukung 
pertumbuhan 
ekonomi 
 

Meningkat
kan kinerja 
sektor-
sektor 
unggulan 

Perluasan jaringan 
akses permodalan 
UMKM melalui peran 
stimulasi pemerintah, 
lembaga keuangan 
bank dan non-bank, 
mengutamakan 
pendampingan kepada 
UMKM untuk 
kelancaran 
pembiayaan usaha 

Program 
peningkatan 
akses 
pembiayaan 
UMKM 

Persentase 
UMKM 
yang 
mengajukan 
pembiayaan 

Perluasan cakupan 
kelompok sasaran, 
substansi pendidikan 
dan pelatihan UMKM 
untuk efisiensi dan 
efektivitas proses 
usaha, termasuk 
manajemen 
pemasaran 

Program 
peningkatan 
kapasitas 
SDM UMKM 

Persentase 
peserta 
diklat 
yang lulus 
dengan 
predikat 
baik 

Optimalisasi peran 
UMKM dan 
penciptaan lapangan 
kerja melalui fasilitasi 
skema pembiayaan, 
peningkatan daya 
saing, perluasan dan 
penguatan 
kelembagaan, serta 
peningkatan usaha 

Program 
pembinaan 
dan 
pengawasan 
kelembagaan 
UMKM 

Persentase 

UMKM 

aktif 

Jumlah 

UMKM 

yang 

mendapatka

n legalitas 

usaha 

Program 
penguatan 
produksi dan 
restrukturisasi 
usaha 

Jumlah 

produk 

UMKM 

yang 

difasilitasi 

mendapatka

n 

standardisasi 

Persentase 

UMKM 

yang 
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Sasaran Strategi Arah Kebijakan 
Program 

Pembangunan 

Indikator 

Program 

difasilitasi 

usahanya 

  

Penyediaan dan 
perluasan akses pasar 
bagi UMKM dengan 
mengutamakan tujuan 
pasar dalam negeri, 
selanjutnya didorong 
untuk mampu 
bersaing ke pasar 
internasional 

Program 

pemasaran 

produk UMKM 

Pertumbuha
n omset 
UMKM 
yang 
difasilitasi 
pemasaran 

Sumber:RPJMDKab. TulungagungTahun 2014-2018 

 Berdasarkan Tabel RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 

diatas maka dapat diketahui sasaran, strategi, arah kebijakan, program 

pembangunan dan indikator program yang dijadikan acuan oleh Dinas Koperasi dan 

UMKM Kabupaten Tulungagung dalam membuat program pemberdayaan. 

Pentingnya dilakukanya telaah/ penyelarasan terhadap RPJMD dalam hal 

inidikarenakan dalam berjalanya program tersebut membutuhkan arah kebijakan 

dan strategi yang jelas dan terstruktur. Disisi lain perlunya memperhatikan rencana 

jangka panjang maupun jangka menengah adalah dimana mewujudkan 

pembangunan dan pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan, jadi nantinya pada 

saat terjadi pergantian kepala daerah arah kebijakan tersebut tetap stabil dan 

berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. 

 

 

 


