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Abstract 

 

PT Tanjungpinang Makmur Bersama as a public local corporate constructed to 

increase income of the government for exspense the local development. And give the pleasure 

for the public local. Public local corporate is important as a  one of a corporate institution at 

level local who gives authority to manage the public asset. Include market.  

This research discover that the strategy was using by public local corporate within 

corporate strategy is revitalitation Tanjung Pinang market with many others activity. But 

within programme strategy is did not exemplary. Resourch support strategy done by many 

effort. But this strategy must be increase for the future example to give the practice for the 

employe. Institutional strategy also need attention more, because the institution did not have 

exclusive structure who have special duty to manage the market very well. And also did not 

have a exsclusive operational procedure in  manage the market. This research suggestion to 

the public local corporate to make the best strategy to increase the income for the 

government. 
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ABSTRAK 

 

 PT Tanjungpinang Makmur Bersama selaku Badan Usaha Milik Daerah dibentuk 

bertujuan untuk memupuk pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah. 

Memberikan sumbangsih pada perekonomian daerah dan pemenuhan hajat hidup orang 

banyak. Artinya keberadaan Badan Usaha Milik Daerah diperlukan sebagai salah satu 

lembaga penyumbang pendapatan bagi daerah dengan diberikan kewenangan untuk 

mengelola beberapa aset daerah salah satunya pasar. 

 Hasil penelitian ditemukan bahwa sebagai Badan Usaha Milik Daerah, PT Tanjung 

pinang Makmur Bersama telah memiliki strategi organisasi berupa revitalisasi pasar Tanjung 

pinang dengan berbagai kegiatan. Namun strategi program belum dirumuskan. Sedangkan 

strategi sumberdaya telah ada dan dijalankan namun masih perlu ditingkatkan terutama 

pelatihan bagi pegawai BUMD. Sedangkan strategi kelembagaan juga belum terlihat. Seperti 

tidak adanya SOP yang khusus tentang pengelolaan pasar dan tidak ada dukungan sturktur 

yang khusus mengurusi pengelolaan pasar. Untuk itu BUMD disarankan untuk perlu 

merumuskan strategi dalam pengelolaan pasar Tanjungpinang dengan lebih baik dan detai 

khususnya untuk strategi program dan kelembagaan.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai Kota yang telah memiliki otonomi maka Tanjungpinang dapat menata 

pemerintahan sendiri. Saat ini, dibawah kepemimpinan Lis darmansyah Kota Tanjungpinang 

memiliki Visi Tanjungpinang sejahtera berakhlak mulia, peduli lingkungan pemerintahan 

yang bersih transparan, akuntable dan melayani.. Untuk itu pada tahun 2010 dibentuklah 

Badan Usaha Milik Daerah Yang disingkat BUMD dengan nama perusahaan PT. 

Tanjungpinang Makmur Bersama selaku niaganya Pemerintah Kota Tanjungpinang. 

Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola badan usaha milik daerah ini 

ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah 

dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Badan usaha milik daerah dibentuk 

bertujuan untuk memupuk pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah. 

Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan pemenuhan hajat hidup orang 

banyak. Artinya keberadaan badan usaha milik daerah diperlukan sebagai salah satu lembaga 

penyumbang pendapatan asli daerah bagi daerah, dengan diberikan kewenangan untuk 

mengelola beberapa aset daerah termasuk pasar. Namun sumbangan PAD yang diberikan 

belum signifikan seperti terlihat table dibawah ini: 

Tahun Jumlah pendapatan 

2010 983.585.406 

2011 1.847.508.534 

2012 1.260.560.652 

2013 2.198.000.000 

Hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana tipe atau 

bentuk strategi yang digunakan oleh BUMD dalam mengelola pasar.  Dimana menurut 

Stephen P.Robbins (134:1994) bahwa strategi dapat didefinisikan sebagai penentuan dari 



tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah perusahaan, dan penerimaan dari serangkaian 

tindakan serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan 

tersebut. Dalam hal ini untuk meningkatkan PAD bagi Kota Tanjungpinang.  

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Strategi BUMD PT Tanjungpinang Makmur Bersama dalam mengelola Pasar 

Tanjungpinang sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)” 

B. Rumusan Masalah 

Komitmen BUMD PT. Tanjungpinang Makmur Bersama dalam melakukan 

pengembangan dan revitalisasi Pasar Tanjungpinang menarik peneliti untuk meneliti tentang, 

bagaimana strategi BUMD PT. Tanjungpinang Makmur Bersama dalam mengelola Pasar 

Tanjungpinang sebagai upaya peningkatan PAD 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat 

a. Tujuan penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, 

menganalisa dan menginterpretasikan strategi yang dilakukan oleh BUMD PT. 

Tanjungpinang Makmur Bersama dalam upayanya meningkatkan PAD 

b. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

peneliti khususnya mengenai strategi  

b.  Manfaat Praktis 

Secara praktisnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai 

pertimbangan bagi BUMD  dalam  pengelolaan pasar Tanjung Pinang 

 

 



 

D. Landasan Teori 

a. Pengertian Strategi 

  Mohamad mahsun (1:2006) dalam bukunya tentang pengukuran kinerja sector publik 

menuliskan bahwa sebuah organisasi memerlukan direction framework dalam beraktivitas. 

Strategi merupakan salah satu bagian dari direction framework tersebut.  

menurut Stephen P Robbins dalam bukunya Teori Organisasi, struktur, desain dan 

aplikasi (134:1994) strategi didefinisikan sebagai penentuan dari tujuan dasar jangka panjang 

dan sasaran sebuah perusahaan, dan penerimaan dari serangkaian tindakan serta alokasi dari 

sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut. Menurut Robbin 

(135:1994) Planning mode adalah pandangan bahwa strategi itu adalah model perencanaan 

yang sudah dikembangkan sebelumnya, dan evolutionary strategi tidak harus merupakan 

rencana yang dikembangkan sebelumnya secara sistematis. Strategi berkembang dari waktu 

kewaktu sebagai pola dari arus keputusan. 

Definisi lain tentang strategi dikemukakan oleh Nawawi(147-148:2005) dimana 

Istilah strategi berasal dari bahasa yunani strategos atau strategus dengan kata jamak strategi. 

Strategos berarti jenderal, tetapi dalam bahasa Yunani kuno sering berarti perwira negara 

(state officer) dengan fungsi yang luas. Pada awal abad ke-5 SM sudah dikenal adanya Board 

of Ten Strategy di Athena, mewakili 10 suku di Yunani. Hingga abad ke-5, kekuasaan politik 

terutama politik luar negeri dari kelompok strategi itu semakin meluas, Selanjutnya menurut 

Nawawi bahwa dari sudut etimologis (asal kata), penggunaan kata strategi dalam manajemen 

dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematik dalam 

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pada tujuan strategik organisasi.  

Tipe  strategi 



Pisau analisa yang digunakan adalah tipe-tipe strategi yang dikemukakan oleh Kotten 

(dalam salusu :2005:105). Kotten membagi strategi berdasarkan tipenya sebanyak 4 tipe. 

Teori ini nantinya akan membantu peneliti untuk melihat apa saja bentuk strategi yang 

dipakai BUMD. Tipe mana yang lebih ditonjolkan dan mendapat prioritas tindakan. 

Maksudnya adalah, setiap aktivitas dan keputusan yang diambil nantinya yang ditemukan 

dilapangan sebagai data lebih tepat pada tipe yang mana. Apakah BUMD ternyata 

menerapkan kesemua tipe dengan sama porsinya ataukah pada tipe tertentu saja. Adapun 

tipe-tipenya adalah sebagai berikut : 

1.  Strategi Organisasi (Corporate Strategy) 

Strategi organisasi berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan 

inisiatif-inisiatif strategik yang baru. Dalam tipe corporate strategy ini, strategi yang 

dihasilkan tidak terlepas dari visi, misi suatu daerah atau organisasi. Tipe strategi 

organisasi ini dilihat dari upaya-upaya apa yang dilakukan oleh suatu instansi atau 

organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasinya. Strategi ini biasanya dapat 

dilihat dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu 

instansi atau pemerintah. Dalam strategi organisasi, sebuah strategi dirumuskan 

melalui visi dan misi organisasi yang dituangkan ke dalam suatu program atau 

kegiatan-kegiatan. Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat  dari strategi organisasi ini 

adalah Visi dan misi. Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita 

atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan atau 

dapat dikatakan bahwa misi adalah pernyataan keinginan dari organisasi. Misi 

merupakan alasan mendasar eksistensi dari sebuah organisasi. Perumusan misi 

merupakan realisasi yang akan menjadikan organisasi menghasilkan barang atau jasa 

untuk memenuhi kebutuhan. Jadi misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus 

dilakukan oleh lembaga, dalam usahanya mewujudkan visi. 



  Terkait dengan fokus penelitian maka yang dilihat adalah strategi BUMD 

dalam mengelola pasar. Yaitu visi dan misi yang bermuara pada upaya untuk 

meningkatkan PAD melalui perdagangan, yaitu melakukan revitalisasi pasar yang 

dituliskan dalam rencana BUMD 2010-2015. Maka yang dilihat program dan kegiatan 

apa saja yang telah dan akan dibuat oleh BUMD. Lalu apakah program tersebut 

sejalan dengan komitmennya dalam upaya meningkatkan PAD yang salah satunya 

melalui revitalisasi pasar. Jadi yang dimaksud dalam strategi organisasi ini adalah apa 

saja program dan kegiatan yang dibuat dan dijalankan oleh BUMD dalam rangka 

meningkatkan PAD melalui revitalisasi dan pengembangan pasar Tanjungpinang. 

2. Strategi Program  (Program Strategy)  

Strategi ini berbicara tentang implikasi atau dampak. Strategi ini lebih 

memberi perhatian kepada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu. 

Apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau 

diperkenalkan dan apa dampaknya bagi sasaran organisasi. Jadi disini setiap 

organisasi memiliki program-program tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan 

kinerja para pegawai/karyawan yang nantinya akan berdampak kepada sasaran yang 

ingin dicapai.  

Strategi program merupakan suatu strategi yang menggambarkan perhatian 

dari suatu program tertentu. Dampaknya tidak hanya bagi suatu program, tetapi juga 

bagi individu dalam organisasi dan bagi organisasi itu sendiri. Strategi program ini 

dibuat sebagai strategi baru yang bertujuan untuk menanggulangi dampak dari strategi 

program yang lalu. Dampak tersebut diukur dari seberapa jauh tujuan dari organisasi 

dapat diwujudkan. Seberapa jauh program tersebut dapat memenuhi tujuan dari 

sebuah organisasi. 

Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi program ini adalah: 



Apakah strategi yang dilaksanakan oleh organisasi akan memberikan dampak positif 

terhadap organisasinya, atau malah sebaliknya. Dampak yang diharapkan adalah pasar 

yang layak yang pada akhirnya meningkatkan aktivitas pasar dan pada akhirnya 

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Jadi dalam strategi program 

ini, selain dilihat program BUMD dalam rangka strateginya dalam mengelola pasar 

untuk meningkatkan PAD, dilihat juga dampak program ini bagi organisasi. Apakah 

berdamapk positif atau sebaliknya. 

3. Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource Support Strategy) 

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan 

pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja 

organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan lain 

sebagainya. Strategi pendukung sumber daya merupakan suatu strategi yang 

memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam sebuah instansi atau organisasi. 

Sumber daya tersebut termasuk didalamnya yaitu sumber daya manusia, sumber daya 

alam, sarana dan prasarana serta sumber daya finansial dari sebuah organisasi. Semua 

sumber daya ini digunakan semaksimal mungkin sehingga menghasilkan strategi baru 

yang benar-benar kompleks dan dapat mewujudkan tujuan dari suatu instansi atau 

organisasi tersebut. 

Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi sumber daya ini adalah : 

a. Sarana dan Prasarana.  

Sarana dan prasarana atau lebih dikenal dengan peralatan adalah setiap benda 

atau alat yang dipergunakan untuk memperlancar atau mempermudah pekerjaan atau 

gerak aktivitas dari Pemerintahan Daerah.  

Poerwodarminta (29-30:1984) Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia alat 

dirumuskan sebagai berikut: 



1. Barang yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu 

2. Barang sesuatu yang dipakai untuk mencapai sesuatu maksud atau syarat 

3. Orang yang dipakai untuk mencapai sesuatu maksud. 

Dalam hubungannya dengan pengertian di atas, peralatan yang dimaksudkan 

disini tidak termasuk manusia, karena menurut kaho (185:1997) manusia merupakan 

komponen tersendiri yang menduduki posisi sentral dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. Dan karena itu, peralatan yang dimaksudkan hanya 

menyangkut perangkat keras (hardware), misalnya gedung atau ruang, peralatan 

perkantoran (mesin tik, kertas, meja, kursi, lemari dan sebagainya), alat alat 

komunikasi dan transportasi dan sebagainya  

Untuk dapat memperlancar daya kerja Pemerintah Daerah, maka diperlukan 

adanya peralatan yang baik dalam arti cukup dalam jumlah dan efisien, efektif serta 

praktis dalam penggunaannya. Peralatan tersebut dikatakan sebagai cukup dalam 

jumlah (kuantitasnya) apabila peralatan yang tersedia sebanding atau seimbang 

dengan volume kerja yang ada, atau sebanding dengan jumlah tenaga yang akan 

menggunakannya, atau sebanding dengan kebutuhan dari organisasi. 

Sarana dan prasarana merupakan perangkat penunjang yang dapat dipakai 

sebagai alat atau media yang dapat mencapai maksud dan tujuan sebuah organisasi. 

Sudah tidak asing lagi setiap organisasi dewasa ini menggunakan teknologi yang 

bermacam-macam  dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling canggih. 

Sarana dan prasarana lainnya adalah berupa gedung. Gedung merupakan salah satu 

faktor fisik yang diperlukan bagi sebuah organisasi. Di dalam gedung setiap kegiatan 

organisasi dapat dilakukan. 



 Jadi dalam strategi ini dilihat apa saja sarana prasarana yang disediakan atau 

direncanakan disediakan oleh BUMD dalam menjadikan pasar sebagai pusat 

perdagangan yang dapat meningkatkna PAD 

b.  Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia  merupakan salah satu unsur penunjang yang sangat 

urgen dalam sebuah organisasi. SDM merupakan suatu asset atau modal non-material 

yang harus tersedia dengan baik bagi terwujudnya tujuan dari sebuah organisasi yang 

merupakan motor penggerak bagi pelaksanaan segala program dan kegiatan dari 

sebuah organisasi. Jadi strategi ini memfokuskan pada apa strategi yang dilakukan 

BUMD terkait sumberdaya manusianya. Apakah ada peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia pengelola pasar yang dilakukan, dalam hal ini pegawai BUMD 

sendiri.baik kualitasnya ataupun kuantitasnya. 

c.  Sumber daya finansial 

Keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat urgen dari setiap kegiatan 

yang dilaksanakan dari sebuah organisasi. Suatu kegiatan tidak akan dapat berjalan 

baik jika tidak didukung oleh ketersediaan finansial dalam sebuah organisasi.   

Dalam hal ini bagaimana strategi BUMD dalam pengelolaan keuangan 

termasuk dana operasional yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang. 

Baik pengelolanya ataupun peruntukannya. Apakah uang dikelola tepat sasaran, yaitu 

efisien dan efektif  

4. Strategi Kelembagaan ( Institutional Strategy) 

Fokus dari strategi institutional ialah mengembangkan kemampuan organisasi 

untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategik. Dalam strategi kelembagaan ini, 

sangat mementingkan sekali aspek pengembangan dan pemberdayaan organisasi. 



Pemberdayaan organisasi ini tidak hanya menyangkut organisasinya saja tapi juga 

menyangkut individu-individu yang ada dalam suatu organisasi. 

Strategi kelembagaan merupakan suatu strategi yang menyangkut masalah 

aturan, Standar Operasional Prosedur (SOP), tanggung jawab serta kewenangan yang 

dimiliki oleh suatu organisasi. Dalam strategi kelembagaan ini, kekuatan strategi dari 

suatu organisasi terhadap suatu masalah terletak  pada  bagaimana organisasi tersebut 

dapat memanfaatkan semaksimal mungkin unsur-unsur kelembagaan (aturan, SOP, 

tanggung jawab serta kewenangan) yang dimilikinya untuk dapat mendukung 

pelaksanaan dari suatu kegiatan. 

Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi kelembagaan ini adalah 

RPJM. Yaitu komitmen-komitmen yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJMD). RPJMD disusun dengan maksud menyediakan sebuah 

dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai 

acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra 

SKPD), sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) prosedur adalah pedoman atau acuan untuk 

melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi 

pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai 

dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. 

Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh 

satuan kerja instansi pemerintah untuk menciptakan pelayanan prima. Jadi strategi ini 

menuntun pada perlunya penyediaan aturan hukum yang jelas dalam mengelola pasar. 

Selanjutnya, menurut Hatten dan Hatten dalam salusu (107:1998) bahwa untuk 

sukses menerapkan strategi perlu diketahui prinsip-prinsip sebagai berikut: 



1. Strategi harus konsisten dengan lingkungannya 

2. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi 

3. Strategi efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumberdaya 

tidak mencerai beraikannya satu sama lainnya. 

4. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatan 

bukannya kelemahan 

5. Sumberdaya adalah sesuatu yang penting 

6. Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar 

7. Strategi hendaknya disusun diatas landasan keberhasilan yang dicapai 

8. Tanda dari kesuksesan strategi ditampakkan dari adanya dukungan dari pihak-

pihak terkait dengan organisasi. 

 

Empat tipe organisasi Kotten yang dijabarkan tersebut merupakan beberapa 

bentuk dari aktivitas strategi yang dapat dilakukan. Maka dalam penelitian ini peneliti 

akan melihat kecendrungan pada strategi tipe yang mana yang dilakukan BUMD. 

Atau BUMD memang telah melakukan strategi yang menyeluruh. 

BAB II 

GAMBARAN UMUM  

PT. TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA 

 

A. Visi dan Misi  PT. Tanjungpinang Makmur Bersama 

Visi dari PT. Tanjungpinang Makmur bersama adalah membangun Badan Usaha 

Milik Daerah untuk menggali potensi Ekonomi daerah menjadi potensi usaha dan sumber 

pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang.  

Misi dari PT. Tanjungpinang Makmur bersama adalah : 

1. Membantu dan menunjang pelaksanaan kebijakan umum Pemerintah Kota 

Tanjungpinang di bidang perekonomian, dan investasi. 

2. Menjadi Konseptor, fasilitator, akselerator dan implementor pengembangan usaha 

dibidang perekonomian sebagai penghasil barang dan jasa yang kompetitif serta 

memberikan pelayanan dengan mutu yang tinggi untuk memenuhi harapan “Stake-

Holders” 

 



B.  Susunan Organisasi dari PT. Tanjungpinang Makmur Bersama 

 Susunan Organanisasi dari PT Tanjungpinang Makmur Bersama sebagai berikut : 

1. Direktur 

2. Divisi Operasional 

3. Divisi Usaha 

4. Divisi Admin dan Keuangan 

C. Uraian tugas unit kerja 

 Berdasarkan keputusan dari PT. Tanjungpinang Makmur Bersama, maka dijelaskan 

uraian tugas dari masing-masing unit kerja yang ada, yaitu : 

1. Direktur PT. Tanjungpinang Makmur Bersama 

 Direktur PT Tanjungpinang Makmur Bersama mempunyai tugas memimpin PT. 

Tanjungpinang Makmur Bersama sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan membina 

karyawan agar berdaya guna dan berhasil guna. 

2. Divisi Operasional 

 Adapun uraian unit kerja dari divisi operasional adalah sebagai berikut : 

a. melaksanakan perencanaan di bidang operasional 

b. melaksanakan program kegiatan di bidang operasional  

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang operasional 

d. mengumpulkan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang 

operasional 

e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

3. Divisi Usaha 

 Divisi Usaha Memiliki tugas pokok membantu Direktur Pemasaran dalam 

mengembangkan dan meningkatkan seluruh aktivitas penjualan agar memberikan profit yang 



maksimal kepada PT Tanjungpinang Makmur Bersama dengan tingkat risiko yang minimal, 

melakukan fungsi pengawasan serta pembinaan terhadap seluruh unit kerja yang menyangkut 

bidang usaha untuk mencapai tujuan Perusahaan dan pemenuhan ketentuan Peraturan Daerah. 

4. Divisi Admin dan Keuangan 

 Membantu Direktur Utama dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan pengawasan 

dengan cara menjabarkan secara operasional, baik perencanaan, pelaksanaan maupun 

pemantauan atas hasil audit sekaligus mengidenifikasi segala kemungkinan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. 

5. Komposisi Pegawai 

  Pegawai PT Tanjungpinang Makmur Bersama, sebagai yang diserahi tugas dan fungsi 

dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, pembangunan dan pengembangan serta 

tugas - tugas lain yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah kepada Direktur yang disertai 

dengan pembiayaan, peraturan dan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan 

pengelolaan dan pengembangan perusahaan yang berkenaan dengan produksi, distribusi, 

terdiri dari 39 pegawai, yaitu 1 orang Direktur, 3 kepala bidang, 35 orang staf pegawai. 

BAB III 

ANALISA DATA 

 

a. Corporate strategy 

Berdasarkan dokumen pemaparan visi misi dan rencana strategis BUMD Kota 

Tanjung Pinang ditemukan bahwa PT Tanjung Pinang Makmur Bersama memiliki visi 

Membangun Badan Usaha Milik Daerah yang sehat dan efisien dengan tujuan  untuk 

menggali potensi ekonomi daerah menjadi potensi usaha dan sumber Pendapatan Asli 

Daerah  Kota Tanjungpinang.  

Keberadaan BUMD ini menurut wawancara dengan bapak Widi satoto selaku Kepala 

Divisi Usaha mengatakan bahwa: 

“ Keberadaan BUMD dengan visi untuk menjadi BUMD yang sehat dan efisien agar 

dapat menggali potensi daerah dari sisi ekonomi diharapkan tentunya akan dapat 

meningkatkan pendapatan asli daerah kota Tanjung pinang. Hal ini dilakukan dengan 



melakukan berbagai program program revitalisasi pasar agar sumber ekonomi menjadi 

potensi usaha yang berpotensi besar mendatangkan PAD” (selasa,8 Juli 2014 Pukul 13.30 

wib) 

Untuk menunjang peningkatan fungsi BUMD tersebut maka visi diuraikan lebih 

lanjut menjadi misi organisasi. Dimana misinya berdasarkan dokumen pemaparan visi misi 

dan rencana strategis Kota Tanjung Pinang adalah sebagai berikut: 

1. “Membantu & menunjang pelaksanaan kebijakan umum Pemerintah Kota 

Tanjungpinang di bidang perekonomian, dan investasi .    

2. Menjadi konseptor, fasilitator, akselerator dan implementor   pengembangan 

usaha di bidang perekonomian  sebagai penghasil barang dan jasa yang kompetitif 

serta memberikan pelayanan dengan mutu yang tinggi  untuk memenuhi harapan 

“Stake-Holders”  

Seperti yang dikemukakan mahsun (3:2006) Strategi merupakan serangkaian petunjuk yang 

menjelaskan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan mengarahkan pada misinya. 

Maka untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi tersebut PT Tanjung Pinang Makmur 

Bersama telah membuat portofolio long termplan sebagai berikut : 

PORTOFOLIO PT TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA 

LONG TERM PLAN 

PT Tanjungpinang

Makmur 

Bersama 

SBU

Jasa Pelayanan 
SBU

TRADING & SERVICES

Logistik Optimalisasi 
Asset

• Menjalankan usaha

Trading & Services

• Distribusi Sembako, 

BBM, Gas, Semen dll

• Biro Perjalanan /Travel 

& Ticketing 

• Property . 

Media/advertisement 

Kepelabuhanan, 

Kebandarudaraan 

Restrukturisasi

Strategic 

Partner

Revilatalisasi & 

Akselarasi

Strategic Partner

Revitalisasi 

Strategic Partner

Pengembangan 
& 

Investasi 

Revitalisasi 

Asset

Strategic Partner

sumber: Dokumen pemaparan visi dan misi PT Tanjungpinang Makmur bersama 

Dalam rangka peningkatan PAD maka upaya yang dilakukan oleh BUMD adalah 

melakukan revitalisasi terhadap pasar melalui pengembangan pasar,  dan investasi pasar 

serta optimalisasi asset. Kedua hal tersebut merupakan strategi yang akan dilakukan yang 



tertulis dalam dokumen pemaparan visi dan misi PT Tanjungpinang Makmur Bersama 

seperti yang disampaikan oleh bapak Widi satoto sebagai berikut: 

“ Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BUMD yang merupakan upaya untuk 

meningkatkan PAD kami berusaha melakukan perbaikan terhadap kondisi pasar. Seperti 

perbaikan dan penambahan kios serta perbaikan kondisi jalan yang dulunya dari tanah 

sekarang diganti beton. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan semakin nyaman 

kepasar dan perdagangan akan semakin optimal.”(Kamis,3 Juli 2014 pukul 10.00 wib) 

Dari wawancara dengan kepala divisi usaha tersebut dapat diketahui bahwa upaya 

yang dilakukan oleh BUMD dalam mengelola pasar agar dapat meningkatkan PAD adalah 

dengan: 

a. Melakukan pengembangan dan investasi pada pasar  

b. Melakukan optimalisasi aset dalam hal ini pasar 

Kegiatan yang dilakukan terkait kedua program diatas adalah melakukan revitalisasi pasar.  

Revitalisasi pasar ini dapat ditemukan pada rencana BUMD 2010-2015. Dalam dokumen 

pemaparan visis dan misi rencana strategis BUMD Tanjung pinang ditemukan program 

revitalisasi ini dengan melakukan   upaya revitalisasi / peremajaan dan optimalisasi Pasar 

Baru Tanjung Pinang, sebagai sentra perdagangan induk kebutuhan pokok masyarakat 

Tanjung Pinang, dan denyut nadi perputaran perdagangan kebutuhan-kebutuhan pokok 

mencakup hasil pertanian, perikanan dan sebagainya.   

Terkait dengan melakukan pengembangan dan investasi pasar serta optimalisasi aset, 

maka BUMD melakukan program revitalisasi pasar dengan berbagai kegiatan seperti yang 

diuraikan kepala divisi usaha. Kegiatan seperti perbaikan jalan, penambahan kios, perluasan 

parkir dan penataan pedagang merupakan kegiatan yang dilakukan dalam revitalisasi pasar. 

Peneliti kemudian mencoba mentriangulasi pada masyarakat terkait hal tersebut. Apakah 

BUMD memang ada melakukan revitalisasi pasar. Maka ditemukan berdasarkan wawancara 

dengan salah satu pedagang dipasar bapak amir mengatakan bahwa: 

“setelah pasar dikelola dibawah BUMD memang terlihat agak membaik dalam 

beberapa hal seperti, adanya perbaikan kios dan penataan parkir. Jalan pasar pun juga 

semakin bagus. Namun tetap saja pasar masih terasa kurang nyaman dan sempit”. Kami 

berharap ini juga mendapat perhatian serius dari pemerintah kota. (Minggu,6 Juli 2014 pukul 

10.55 wib). 

Hal senada juga disampaikan oleh pengunjung pasar ibu ramida bahwa: 

 “dibandingkan dulu sekarang pasar cukup baik karena mulai tertata. Namun kondisi 

ini harus terus diperbaiki agar pasar semakin baik kondisinya”. (Minggu 6 Juli 2014 pukul 

11.00 wib). 

Program revitalisasi pasar ini sudah mulai dilaksanakan namun dari wawancara disimpulkan 

bahwa memang kegiatan ini masih harus terus dilakukan agar perbaikan terhadap pasar 

semakin baik sehingga diharapkan dapat meningkatkan PAD bagi daerah Tanjungpinang. 



 Maka dari data diatas dapat disimpulkan bahwa corporate strategy sudah diterapkan 

oleh BUMD. Hanya saja pelaksanaan visi misi melalui program dan kegiatan masih belum 

mencapai hasil maksimal karena masih terus berjalan. Adapun strategi organisasi yang 

dilakukan adalah melakukan pengembangan dan investasi pada pasar serta melakukan 

optimalisasi terhadap pasar dan fungsi pasar. Maka dari data penelitian ditemukan bahwa 

kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan,investasi dan optimalisasi pasar adalah 

dengan melakukan revitalisasi terhadap pasar melalui perbaikan jalan, penambahan kios dan 

perbaikan kios, penataan parkir serta penataan pedagang. Hal ini memang disyaratkan oleh 

kotten (dalam salusu:105) bahwa strategi yang dihasilkan tidak terlepas dari visi misi 

organisasi dengan melakukan upaya –upaya. Dimana visi dan misi akan diturunkan kedalam 

program dan kegiatan. 

 

b. Strategic program 

 Strategi ini berbicara tentang implikasi/dampak.  Apa implikasi-implikasi strategic 

dari suatu program. Jadi strategi program ini menurut kotten berbicara tentang apa dampak 

jika suatu program dilakukan bagi organisasi dan bagi masyarakat serta pemerintah kota 

tentunya. Dalam hal ini dampak program bagi BUMD, bagi kas daerah untuk peningktan 

PAD dan bagi kenyamanan masyarakat terhadap kebutuhan akan pasar.  

 Dampak strategi ini menurut kotten diukur dari seberapa jauh program tersebut dapat 

memenuhi tujuan dari organisasi. Seperti uraian data penelitian poin a tentang strategi 

organisasi ditemukan bahwa strategi BUMD dalam peningkatan PAD terkait pengelolaan 

psar adalah dengan melakukan revitalisasi/peremajaan pasar. Maka dampak dari kegiatan 

revitalisasi ini tentu adalah diharapkan meningkatnya PAD dari sektor pasar bagi pemerintah 

kota. Sejak pasar beralih pengelolaan pada BUMD, pemerintah kota memang mendapatkan 

tambahan PAD dari sektor ini.  

 Terkait hal ini maka peneliti melakukan wawancara dengan kepala divisi administrasi 

dan keuangan farida. 

“ Keberadaan pasar memang sangat vital bagi masyarakat Tanjungpinang. Oleh karena itu 

kami selaku BUMD yang telah dipercaya mengelola aset daerah ini berusaha untuk 

melakukan perbaikan terhadap kondisi pasar yaitu melalui revitalisasi pasar. Tujuannya agar 

masyarakat merasa nyaman dipasar dan kepasar. Namun disamping itu tentu selaku badan 

usaha kami memiliki tujuan profit juga. Dimana dengan merevitalisasi pasar diharapkan 

transaksi dipasar akan semakin dinamis dan mampu memberikan sumbagan besar bagi PAD 

Kota Tanjung Pinang” (Kamis, 10 Juli 2014 pukul 10.15 wib) 

 



Dari wawancara diatas dapat diperoleh informasi bahwa strategi organisasi berkaitan 

selanjutnya dengan pembahasan strategi program. Strategi oragnisasi akan menentukan 

tercapainya strategi program. Kegiatan merevitalisasi pasar seperti perbaikan jalan, 

penambahan dan penataan parkir, penataan pedagang dan perbaikan serta penambahan kios 

diharapkan dapat berdampak hebat bagi meningkatkna pendapatan daerah dari pengelolaan 

pasar. Namun menurut pedagang pasar bapak Ridwan hasil yang didapat pemerintah dari 

pasar sebenarnya dapat lebih besar jika pemerintah serius terus melakukan perbaikan 

terhadap pasar.  

“pasar akan semakin banyak memberikan PAD bagi pemerintah jika BUMD serius 

melakukan perbaikan” Sudah bertahun- tahun saya berdagang disini tapi perbaikan tidak 

terlalu cepat sehingga terkesan kurang optimal.entah ada kendala apa.mungkin soal dana”. 

(Minggu 13 Juli pukul 11.00 wib) 

Diakui oleh kepala divisi administrasi dan keuangan BUMD PT Tanjungpinang 

makmur bersama dalam wawancara hari jumat tanggal 11 Juli 2014 pukul 09.30 wib bahwa 

BUMD memang berusaha melaksanakan program perbaikan pasar ini namun terkendala 

ketersediaan dana. strategi program dari pengelolaan pasar untuk peningkatan PAD bagi Kota 

Tanjungpinang memang dilakukan perbaikan atau revitalisasi pasar yang berdampak pada 

meningkatnya PAD daerah namun masih belum maksimal karena terkendala dana. Program 

ini diharapkan memang selain meningkatkan PAD namun juga dapat memberikan 

kenyamanan bagi pedagang dan pembeli dipasar. 

Maka dapat disimpulkan bahwa strategi program adalah dengan mengupayakan 

ketersediaan dana namun belum terealisasi karena berbagai kendala yang tidak bersedia 

diungkapkan oleh informan peneliti.  

 

c. Strategi sumberdaya 

yang dilakukan mengenai peningkatan pengetahuan,pendidikan dan keterampilan kerja 

karyawan dalam pelaksanaan tugas, untuk melihat strategi Karyawan PT Tanjungpinang 

Makmur Bersama. Dapat dilihat  masih belum begitu terlaksana dengan baik, sebab 

keseluruhan karyawan, hanya sebagian  karyawan belum pernah mendapatkan program 

diklat. Hal ini tentu harus diperhatikan oleh Direktur PT Tanjungpinang Makmur Bersama 

sebab akan berdampak pada kemampuan kerja dan keterampilan kerja pegawai dalam 

pelaksanaan tugas yang akan dilakukannya. 



d.Strategi kelembagaan 

Strategi kelembagaan menurut kotten adalah bagaimana BUMD memaksimalkan aturan-

aturan, tanggungjawab, wewenang bahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk 

mengelola pasar agar dapat meningkatkan PAD.  

Berdasarkan wawancara dengan Burhanuddin selaku divisi operasional menyatakan 

bahwa: 

“secara kelembagaan tentunya BUMD memiliki struktur yang jelas atas tanggung jawab 

masing-masing bagian. Bukan hanya pasar sebenarnya. Kami masing-msing divisi 

bertanggung atas focus dari usaha BUMD dengan usaha yang tentu berbeda-beda.Contoh. 

untuk keuangan disemua lini usaha dipegang divisi keuangan.jadi bukan satu divisi 

mengurusi satu lini usaha.hal ini tentu menyebabkan banyak tanggungjawab dimasing-

masing divisi karena terkait banyak usaha”(kamis,3 Juli 2014 pukul 11.00 wib) 

 

Dari data wawancara diatas ditemukan bahwa masing-masing divisi mengurusi tugas dan 

tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan jenis pekerjaan bukan jenis usaha. Sehingga 

tidak ada divisi khusus yang mengurusi pasar. Hal ini juga mungkin menjadi penyebab 

pengelolaan pasar kurang maksimal. Berdasarkan wawancara dengan divisi administrasi dan 

keuangan ibu Ida nurhamni ditemukan bahwa: 

“ kami memiliki tupoksi masing-masing. Dan dalam bekerja kami mempedomani tupoksi 

tersebut. Secara kelembagaan itu yang jadi panduan. Kalau ditanya soal ada atau tidak SOP 

kami dalam bekerja, tentulah ada. Hanya saja tidak seperti SOP layanan dikantor 

pemerintahan. SOP kami ada yang tertulis namun kebanyakan belum dirumuskan secara 

tertulis dan disyahkan secara legal. Mungkin ini bisa jadi masukan kedepan bagi 

kami”(kamis, 3 Juli 2014 pukul 10.37 wib) 

 

Jika dalam teorinya Kotten menyatakan bahwa strategi kelembagaan adalah strategi 

dengan memaksimalkan lembaga lewat aturan-aturan, SOP, tanggungjawab dan wewenang 

memang sudah ada namun untuk SOP belum maksimal. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa 

secara kelembagaan strategi BUMD belum maksimal atau belum dirumuskan dengan baik 

terutama untuk pengelolaan pasar. 

Dari data penelitian dapat disimpulkan bahwa dari 4 strategi kotten sebenarnya saling kait 

berkaitan. Hanya saja BUMD Tanjung Pinang makmur bersama belum menerapkan secara 

utuh keseluruh strategi tersebut. Jika dianalisa dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Untuk strategi organisasi BUMD telah memiliki visi dan misi yang sejalan. Mereka 

telah membuat long term plan yang didalamnya termasuk dirumuskan program 

tentang pengelolaan pasar yaitu melalui pengembangan dan investasi serta 

optimalisasi aset melalui kegiatan peremajaan pasar atau revitalisasi pasar. 



b. Untuk strategi program. BUMD memang merumuskan kegiatan merevitalisasi pasar 

untuk meningkatkan PAD bagi pemerintah kota Tanjung Pinang. Dimana dampak 

yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peningkatan PAD sekaligus kenyamanan 

bagi pengunjung. Namun dampak dari program ini belum terlaksana sesuai yang 

diharapkan karena kekurangan dana dalam pelaksanaan revitalisasi pasar.  

c. Sumberdaya. Untuk strategi sumberdaya BUMD dinilai cukup baik 

d. Strategi Kelembagaan. Secara kelembagaan BUMD tidak membuat struktur divisi 

khusus untuk mengelola pasar. Pembagian kerja hanya berdasarkan jenis pekerjaan 

bukan jenis usaha. Namun struktur dari divisi yang ada sudah terumuskan dengan 

baik disertai tugas dantanggung jawab masing-masing divisi yang jelas. Hanya saja 

memang SOP belum ada dengan lengkap untuk mengatur setiap aktivitas BUMD 

dalam mengelola pasar. 

Maka dapat disimpulkan bahwa strategi BUMD hanya matang sampai pada tahap 

corporate strategi dan sumberdaya namun lemah pada strategi program dan kelembagaan 

sehingga perlu ditingkatkna penataannnya. 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari data penelitian akhirnya peneliti mengambil kesimpulan terkait strategi 

BUMD dalam pengelolaan pasar untuk meningkatkan PAD masih sangat lemah. 

Strategi organisasi telah dilakukan dengan adanya relevansi antara visi, misi, program 

dan kegiatan. Dimana revitalisasi pasar merupakan strategi yang telah diagendakan. 

Begitu juga dengan strategi sumberdaya. Sumberdaya diniloai cukup baik meskipun 

masih memerlukan pendidikan dan latihan terus menerus untuk meningkatkan 

kapasitasnya. Sementara strategi program dan kelembagaan belum maksimal. 

Dampak dari program belum tercapai dan tidak ada program lain yang dilakukan 

untuk mengatasi kelemahan tersebut. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana 

sehingga kurang maksimal. Strategi kelembagaan juga belum baik. Hal ini terlihat 

dari tidak adanya SOP khusus tentang pelaksanaan tugas pengelolaan pasar dan 

bagian khusus yang mengelola pasar. 

B. SARAN 



1. Perlu adanya perumusan yang jelas dengan pemerintah terkait alokasi dana bagi 

peningkatan pengelolaan pasar dimana perlu peningkatan terhadap jumlah dana yang 

dialokasikan bagi revitalisasi pasar 

2. Perlunya perumusan SOP organisasi untuk mengatur tata kerja BUMD secara 

kelembagaan. Dimana setiap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing masing 

bagian hendaknya disertai dengan SOP. 

3. Perlu dibuat struktur sesuai dengan jenis usaha.contoh divisi pengelolaan pasar agar 

kinerja BUMD dalam pengelolaan pasar dapat secara signifikan meningkatkan 

perolehan PAD bagi Kota Tanjung Pinang 

4. Meskipun strategi sumberdaya sudah cukup baik namun perlu adanya diklat bagi 

seluruh karyawan BUMD dalam meningkatkan kapasitasnya selaku karyawan. 
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