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A B S T R A C T 

 
The alleviation of poverty became the agenda and the main priority in the 

National development. Various strategies, the policy, the program and the 
alleviation activity of poverty were drafted and carried out. In the implementation 

of the function of the government in the development field, the task of the 
government was to serve, protect, cultivate and develop the community's initiative. 

The implementation was in the area carried out with Empowerment of the Co-
operative and Micro, Small and Middle Efforts that became the integral part in 

the purposeful national development brought about the just and prosperous 
community. The aim of the research that is to evaluate the implementation of the 

alleviation program of poverty especially in the development of micro efforts in 
the Department of Cooperation, Small Medium Efforts(SMEs), Industry and 

Trade of the Bintan Regency. The research method that was used was the 
descriptive research with the qualitative approach. The population in the research 

was all the official in Department of Cooperation, Small Medium Efforts (SMEs), 
Industry and Trade of the Bintan Regency with 42 people, and the technique of the 

sample that was used were purposive sampling, with 8 people, and Head of 
Department of Cooperation, Small Medium Efforts (SMEs), Industry and Trade of 

the Bintan Regency as the key informant.The results of this research is that the 
alleviation program of poverty through the development of these micro efforts to 

be not yet implemented well, this in accordance with the respondent's response 
from every item the question during the interview showed that the implementation 

of the development of micro efforts to still not go optimal.The conclusion of this 
research was seen from the dimension of input the respondent's believing trend 

was still being not yet optimal, whereas the dimension of the activity and the 
process has with the indicator that was used that is time still not yet sufficing in 

his implementation, but for the supervision had gone well. Whereas the dimension 
of output with the indicator grew and the micro efforts expansion, and the 

increase in the economy of the community have had the change. As for the 
suggestion that was given was to undertake all the alleviation programs of 

poverty with more optimal. 
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A. Latar Belakang Masalah 

Evaluasi adalah suatu proses dari pengumpulan dan analisis informasi 

mengenai efektivitas dan dampak suatu program dalam tahap tertentu sebagai 

bagian atau keseluruhan dan juga mengkaji pencapaian program. Dalam hal ini 

evaluasi perlu dilakukan untuk melihat apakah pencapaian program telah tepat, 

terarah dan mencapai sasaran. Salah satu program yang akan dievaluasi adalah 

program pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha mikro di 

Kabupaten Bintan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian 

dan Perdagangan Daerah Kabupaten Bintan. 

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan 

melalui pengembangan usaha mikro yang perlu mendapat perhatian adalah belum 

begitu terlihatnya dampak dari pelaksanaan program pengembangan usaha mikro 

bagi perekonomian masyarakat, masih minimnya dana untuk membiayai semua 

kegiatan yang telah ditetapkan, misalnya membuka outlet penjualan bagi industri 

rumah tangga serta tidak meratanya sosialisasi program tersebut kepada para 

pelaku usaha mikro.  

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Bintan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang pembentukan struktur organisasi 

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan yang 

merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian 



 

dan Perdagangan. Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan melalui 

pengembangan usaha mikro yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan perlu dilaksanakan dan 

pelaksanaannya perlu dilakukan evaluasi sehingga tumbuh dan berkembangnya 

unit usaha mikro di tengah masyarakat akan memberikan keuntungan dan dampak 

yang banyak bagi masyarakat baik itu dari segi peningkatan pendapatan 

masyarakat, perluasan lapangan kerja, perputaran uang maupun peningkatan 

pendapatan bagi daerah yang bersangkutan. 

 

B. Perumusan Masalah 

Identifikasi terhadap gejala-gejala dan permasalahan penelitian, maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

”Bagaimana evaluasi program pengentasan kemiskinan di Provinsi Kepulauan 

Riau pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah 

Kabupaten Bintan (Studi Kasus Pengembangan usaha mikro Tahun 2012)?” 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan 

program pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha mikro pada Dinas 

Koperasi UKM perindustrian dan Perdagangan  Daerah Kabupaten Bintan. 

 

 



 

2. Kegunaaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan, yaitu: 

a. Penerapan ilmu yang telah dipelajari khususnya dalam bidang Ilmu 

Administrasi Negara. 

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten 

Bintan yang melaksanakan pengembangan usaha mikro dalam upaya 

pengentasan kemiskinan. 

c. Sebagai referensi ataupun acuan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian 

terhadap permasalahan yang sama. 

 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian evaluatif dengan 

pendekatan deskriptif. Menurut (Sugiyono 2012:9), Penelitian evaluasi 

merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk 

membandingkan suatu kejadian, kegiatan dan produk dengan standar dan 

program yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan deskriptif ini, peneliti 

hanya menggambarkan dan menjelaskan realita yang terjadi dalam suatu 

objek dan mencoba mengkaji secara mendalam untuk mengungkapkan 

berbagai gambaran dan permasalahan dalam evaluasi program pengentasan 

kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada Dinas Koperasi UKM 

Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Bintan. 



 

 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Dinas Koperasi UKM 

Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Bintan, adapun alasan 

dasar mengambil penelitian di sini adalah daerah Kabupaten Bintan sebagai 

salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduknya paling banyak dan 

wilayah yang paling luas sehingga tanpa program pengentasan kemiskinan 

yang terencana dengan baik dan tersistematis, maka sulit untuk mengurangi 

angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Daerah Kabupaten 

Bintan. Sehingga penulis tertarik mengambil lokasi pada Dinas Koperasi 

UKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Bintan. 

 

3. Responden 

Responden yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pegawai 

yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program pengembangan 

usaha mikro di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah 

Kabupaten Bintan sebanyak 8 orang. Sedangkan Kepala Dinas Koperasi 

UKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Bintan dijadikan 

informan kunci. 

 

4. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah: 



 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang 

menjadi sasaran penelitian yang meliputi data tentang evaluasi program 

pengentasan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada Dinas Koperasi 

UKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Bintan. 

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan tidak melalui wawancara, 

namun bersumber dari dokumen-dokumen dan literatur, seperti data 

jumlah pegawai, sejarah singkat Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan 

Perdagangan Daerah Kabupaten Bintan, data struktur organisasi, data 

uraian tugas dan fungsi, data uraian tugas unit kerja yang ada serta data 

sarana dan prasarana kerja yang dimiliki. 

 

5. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi. 

Menurut Sugiyono (2005:166) mengemukakan bahwa ”teknik 

observasi merupakan suatu proses yang komplek dan sulit, yang tersusun 

dari pelbagai proses diantaranya yang terpenting adalah pengamatan dan 

ingatan”. Dalam penelitian ini, observasi yang akan digunakan yaitu 

observasi terstruktur yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa 

yang diamati, kapan dan dimana tempatnya (lokasinya) dengan 

menggunakan alat berupa Cek List. 

 

 



 

b. Wawancara 

Soehartono (2002:67-68) berpendapat bahwa “wawancara merupakan 

pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan oleh 

pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat 

atau direkam”. Wawancara dilakukan dengan pegawai Bidang koperasi, 

UKM, Perindustrian Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan 

Daerah Kabupaten Bintan, serta dengan pimpinan Dinas Koperasi UKM 

Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Bintan, dengan 

berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disusun, mengenai 

evaluasi program pengentasan kemiskinan. Sedangkan  alat pengumpul 

datanya adalah pedoman wawancara 

c. Dokumen 

Yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Misalnya literatur tentang 

evaluasi dan pengembangan usaha mikro dan lainnya 

 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam rangka memberikan gambaran yang jelas, logis dan akurat mengenai 

hasil pengumpulan data, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisa data Deskriptif kualitatif. Jadi teknis analisis kualitatif pada penelitian ini 

adalah teknis analisis yang digunakan untuk evaluasi program pengentasan 

kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian 



 

dan Perdagangan Daerah Kabupaten Bintan yang dinyatakan dalam bentuk kata, 

kalimat. 

 

H. Konsep Teori 

1. Evaluasi 

Evaluasi adalah suatu proses dari pengumpulan dan analisis informasi 

mengenai efektivitas dan dampak suatu program dalam tahap tertentu sebagai 

bagian atau keseluruhan dan juga mengkaji pencapaian program. 

Nugroho (2004:185) mengatakan bahwa evaluasi akan memberikan informasi 

yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh 

kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Ada 

beberapa model yang dapat dicapai dalam melakukan evaluasi menurut Umar 

(2002:41-42), yaitu : 

1. Sistem assessment yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang keadaan 

atau posisi suatu sistem. Evaluasi dengan menggunakan model ini dapat 
menghasilkan informasi mengenai posisi terakhir dari sauatu elemen program 

yang tengah diselesaikan. 
2. Program planning yaitu evalusi yang membantu pemilihan aktivitas-aktivitas 

dalam program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi 
kebutuhannya.  

3. Program implementation yaitu evaluasi yang menyiapkan informasi apakah 
program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti 

yang telah direncanakan. 
4. Program Improvement yaitu evaluasi orang memberikan informasi tentang 

bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, bagaimana 
mengantisispasi masalahmasalah yang mungkin dapat mengganggu 

pelaksanaan kegiatan. 
5. Program Certification yaitu evaluasi yang memberikan informasi mengenai 

nilai atau manfaat program. 
 

 
 

 



 

2. Program 

Program adalah rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan. 

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam 

waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Program 

adalah satu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan : 

a. Realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan. 

b. Berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan 

c. Terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. 

Menurut Tyler (1950) yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi 

Safruddin Abdul Jabar (2009: 5), evaluasi program adalah proses untuk 

mengetahui apakah tujuan program telah terealisasikan. Selanjutnya menurut 

Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto 

dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009: 5), evaluasi program adalah upaya 

menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. 

Menurut pendapat Copton dalam Suyanto (1998:57) dimensi evaluasi 

program yaitu : 

a. Masukan (Input), dengan indikator ketersediaan tenaga pelaksana, 

ketersediaan sarana dan prasarana dan ketersediaan biaya untuk pelaksanaan 

program. 

b. Aktifitas dan Proses, dengan indikator jangka waktu pelaksanaan program dan 

pengawasan. 

c. Output (Hasil dari Program), dengan indikator tumbuh dan berkembangnya 

usaha mikro dan meningkatnya perekonomian masyarakat. 



 

3. Kebijakan 

Carl Freidrich dalam Irfan Islami (2001:3), yang mendefinisikan kebijakan 

sebagai berikut : “ …a proposed course of action of a person, group, or 

government within a given environment providing abstacles and opportunities 

which the policy was proposed to utilize and overcome in and effort to reach a 

goal or realize an objective or a purpose “ “(….serangkaian tindakan yang yang 

diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu 

dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap 

pelaksanaan usulam kebijakan untuk mencapai tujuan)”. 

 

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Mikro 

(UKM) di Indonesia, pengertian industri kecil mikro yaitu “usaha dengan 

kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 Juta (tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 Milyar. Dan 

Berdasarkan Surat Keputusan Menperindag RI No. 589/MPR/KEP/10/1999 usaha 

kecil adalah suatu kegiatan usaha industri yang memiliki nilai investasi sampai 

Rp. 200 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

 

I. Pembahasan 

1. Masukan (Input) 

Untuk mengetahui bagaimana dimensi masukan (input) mempengaruhi 

evaluasi program pengentasan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada Dinas 



 

Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Bintan, maka 

dalam penelitian ini penulis telah menentukan ukuran yang akan digunakan dalam 

melihat dimensi masukan tersebut melalui indikator ketersediaan tenaga 

pelaksana, ketersediaan sarana dan prasarana dan ketersediaan biaya untuk 

pelaksanaan program. 

a. Ketersediaan Tenaga Pelaksana 

Ketersediaan tenaga pelaksana adalah tersedianya para pegawai dalam 

pelaksanaan program pengembangan usaha mikro pada Dinas Koperasi UKM 

Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Bintan, Jadi dengan 

tersedianya jumlah pegawai yang mencukupi, maka diharapkan pelaksanaan 

pekerjaan akan semakin cepat dan program-program kerja yang telah 

direncanakan dapat terlaksana dengan semakin baik. Akan tetapi hal ini tidak 

seperti yang diharapkan, sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 

diketahui bahwa masih kurang tersedianya pegawai dalam pelaksanaan 

program pengembangan usaha mikro pada Bidang Koperasi UKM dan 

Perindustrian, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah 

Kabupaten Bintan. 

 

b. Ketersediaan Sarana dan Prasarana 

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja merupakan tersedianya peralatan 

kerja yang dibutuhkan pegawai dalam pelaksanaan program pengembangan 

usaha mikro pada Bidang Koperasi UKM dan Perindustrian, Dinas Koperasi 

UKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Bintan, misalnya 



 

komputer, printer, infokus, dan kendaraan operasional. Jadi dengan 

tersedianya sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan pegawai dalam 

melaksanakan program pengembangan usaha mikro ini, maka diharapkan 

program tersebut berjalan dengan efisien, efektif dan tepat sasaran. Akan 

tetapi hal ini tidak seperti yang diharapkan, sesuai dengan hasil penelitian 

yang telah dilakukan yakni masih kurang memadainya sarana dan prasarana 

kerja yang dibutuhkan pegawai dalam pelaksanaan program pengembangan 

usaha mikro pada Bidang Koperasi UKM dan Perindustrian, Dinas Koperasi 

UKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Bintan. 

 

c. Ketersediaan Biaya untuk Pelaksanaan Program 

Ketersediaan biaya pelaksana program merupakan tersedianya atau 

adanya anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan program 

pengembangan usaha mikro pada Bidang Koperasi UKM, dan perindustrian 

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten 

Bintan. Jadi dengan tersedianya dana atau biaya untuk pelaksanaan program 

pengembangan usaha mikro ini, maka diharapkan program dapat tersosialisasi 

dengan baik, program akan dapat mencapai semua pelaku usaha mikro, 

adanya promosi bagi produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro, 

adanya ruang promosi untuk mempromosikan produk yang dihasilkan, 

terbantunya seluruh usaha mikro dan lainnya. Akan tetapi hal ini tidak seperti 

yang diharapkan, sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 

diketahui bahwa masih kurang mencukupinya biaya atau dana dalam 



 

pelaksanaan program pengembangan usaha mikro pada Dinas Koperasi UKM 

Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Bintan sehingga kondisi 

ini tentu dapat berdampak kepada efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan 

program yang dilakukan. 

 

2. Aktifitas atau Proses 

Aktifitas atau proses yaitu langkah-langkah atau hal-hal yang dilaksanakan 

oleh Bidang Koperasi UKM dan Perindustrian, Dinas Koperasi UKM 

Perindustrian dan Perdagangna Daerah Kabupaten Bintan, dalam upaya 

pelaksanaan program pengembangan usaha mikro bagi pelaku usaha mikro di 

daerah Kabupaten Bintan. Indikator dari aktivitas atau proses ini, meliputi 

indikator jangka waktu pelaksanaan program dan pengawasan.  

a. Jangka Waktu Pelaksanaan Program 

Jangka waktu pelaksanaan program adalah lamanya waktu yang 

dibutuhkan Bidang Koperasi UKM dan Perindustrian, Dinas Koperasi UKM 

Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan 

program pengembangan usaha mikro. Sebab dengan penggunaan waktu yang 

tepat, maka diharapkan program itu dapat terlaksana secara merata kepada 

seluruh pelaku usaha mikro yang ada di Daerah Kabupaten Bintan. Akan 

tetapi hal ini tidak seperti yang diharapkan, sesuai dengan hasil penelitian 

yang telah dilakukan diketahui bahwa masih kurang mencukupinya waktu 

yang diberikan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan 

pengembangan usaha mikro pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan 



 

Perdagangan Daerah Kabupaten bintan. Karena dalam pelaksanaan 

pengembangan usaha mikro banyak faktor yang mengakibatkan kegiatan ini 

tidak berjalan sesuai dengan rencana dilihat dari adanya beberapa kegiatan 

yang belum berjalan, dikarenakan adanya perubahan-perubahan terhadap 

rencana kerja yang akan dilakukan. 

 

b. Pengawasan 

Adanya pengawasan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan 

Bidang Koperasi UKM dan Bidang Perindustrian untuk mengetahui bahwa 

pelaksanaan program pengembangan usaha mikro, atau hasil kerja sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga terjadi 

penyimpangan-penyimpangan dapat diketahui atau dapat ditanggulangi. 

Pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui dan menunjukkan kelemahan-

kelemahan tersebut. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 

diketahui bahwa pengawasan sudah berjalan dengan baik, meskipun 

kekurangan tenaga pegawai, namun pengawasan tetap dilakukan agar 

program yang dijalankan dapat tercapai dengan hasil yang baik. 

 

3. Hasil dari Program 

Hasil dari program yaitu manfaat atau kegunaan yang diperoleh dari 

pelaksanaan program pengembangan usaha mikro tersebut. Indikator manfaat atau 

output ini dapat dilihat dengan indikator tumbuh dan berkembangnya usaha mikro 

dan meningkatnya perekonomian masyarakat. 



 

a. Tumbuh dan Berkembangnya Usaha Mikro 

Tumbuh dan berkembangnya usaha mikro adalah dengan 

dilaksanakannya program pengembangan usaha mikro pada Bidang Koperasi 

UKM dan Perindustrian, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan 

Perdagangan Daerah Kabupaten Bintan kepada para pelaku usaha mikro yang 

ada di Kabupaten Bintan. Maka diharapkan akan dapat menumbuh 

kembangkan produk usaha mikro, baik itu dalam hal peningkatan jumlah 

barang yang dihasilkan (Produksi), bertambahnya daerah pemasaran, adanya 

tempat promosi barang yang dihasilkan, semakin majunya teknologi kerja 

yang digunakan pelaku usaha mikro, serta produk yang dihasilkan dapat 

sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, yaitu SNI (Standar Nasional 

Indonesia). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui 

bahwa sudah adanya hasil tumbuh dan berkembangnya usaha mikro 

sehubungan dengan pelaksanaan program pengembangan usaha mikro pada 

Bidang Koperasi UKM dan Perindustrian, Dinas Koperasi UKM 

Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Bintan dilihat dari terdapat 

sebagian besar pelaku usaha mikro yang sudah dapat meningkatkan 

produksinya, pemasaran produknya, semakin banyaknya tempat promosi 

barang hasil produksi serta sudah adanya pelaku usaha mikro yang 

menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. 

 

 

 



 

b. Meningkatnya Perekonomian Masyarakat 

Meningkatnya perekonomian masyarakat yaitu dengan dilaksanakannya 

program pengembangan usaha mikro oleh Bidang Koperasi UKM dan 

Perindustrian, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah 

Kabupaten Bintan kepada para pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten 

Bintan. maka diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat 

pelaku usaha mikro dan pekerjanya, serta bertambahnya lapangan usaha bagi 

masyarakat ditempat usaha mikro itu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan diketahui bahwa sudah ada beberapa pelaku usaha mikro yang 

berhasil meningkatkan perekonomiannya. Hal ini dilihat dari sudah 

mampunya pelaku usaha mikro membuka lapangan kerja bagi masyarakat 

sekitar, meningkatnya pelaku usaha mikro yang baru dan adanya peningkatan 

pendapatan masyarakat. 

 

J. Kesimpulan 

Mengacu pada pendapat Copton dalam Suyanto (1998:57), dari penelitian 

yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa program pengentasan 

kemiskinan melalui pengembangan usaha mikro masih belum begitu berjalan 

dengan baik, hal ini dapat dilihat dari: 

1. Masukan (input), dilihat dari indikator ketersediaan pegawai pelaksana, sarana 

dan prasarana serta biaya, dalam melihat evaluasi pelaksanaan program 

pengembangan usaha mikro pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan 



 

Perdagangan Daerah Kabupaten Bintan, kebanyakan responden berpendapat 

masih belum memadai. 

2. Aktifitas dan Proses, dilihat dari indikator waktu dan pengawasan, dalam 

melihat evaluasi pelaksanaan program pengembangan usaha mikro pada Dinas 

Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Bintan. 

untuk waktu kebanyakan responden menjawab masih belum mencukupi, 

sementara dalam pengawasan sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada 

beberapa kendala. 

3. Hasil dari Program, Ditelaah dari indikator tumbuh dan berkembangnya usaha 

mikro, dan meningkatnya perekonomian masyarakat, dalam melihat evaluasi 

pelaksanaan program pengembangan usaha mikro pada Dinas Koperasi UKM 

Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Bintan, meskipun belum 

secara menyeluruh, tapi sudah ada beberapa yang berhasil, baik itu dalam 

pengembangan usaha maupun perekonomiannya. 

 

K. Saran 

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Dinas 

Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Bintan 

khususnya pegawai yang melaksanakan program pengentasan kemiskinan melalui 

pengembangan usaha mikro maka saran yang dapat penulis sampaikan kepada 

pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten 

Bintan antara lain sebagai berikut: 



 

1. Perlunya pimpinan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan 

Daerah Kabupaten Bintan, untuk lebih mengoptimalkan lagi pengelolaan 

pegawai, sarana dan prasarana. Terutama dari segi penempatan pegawai. Sebab 

yang terjadi, banyak para pegawai yang bidang tugasnya tidak sesuai dengan 

latar belakang pendidikan, dan kurangnya pengalaman kerja yang dimiliki oleh 

para pegawai. Serta penting adanya pelatihan untuk menambah pengetahuan 

pegawai dalam melaksanakan program tersebut. Dan perlu diperhatikan lagi 

sarana dan prasarana yang ada, agar dapat menunjang proses kerja yang lebih 

efektif dan efisien. 

2. Perlunya pimpinan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan 

Daerah Kabupaten Bintan untuk dapat lebih menyesuaikan lagi waktu yang 

diberikan dengan program kerja yang akan dijalankan, hal ini agar 

menghasilkan hasil yang optimal. Untuk pengawasan yang sudah berjalan, agar 

dapat ditingkatkan kembali sehingga hasil dari pengawasan tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan secara baik. 

3. Perlunya pimpinan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan 

Daerah Kabupaten Bintan untuk lebih meningkatkan lagi program 

pengembangan usaha mikro terhadap pelaku usaha mikro agar dapat 

menghasilkan para pelaku usaha mikro yang lebih kompeten. Baik itu dalam 

pengembangan usaha maupun dalam meningkatkan pendapatan perekonomian 

masyarakat. Agar program pengentasan yang telah direncana dapat berjalan 

dan menghasilkan hasil yang lebih optimal. 


