
1 
 

NASKAH PUBLIKASI 

 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL 

MENENGAH (UKM) DI KELURAHAN KAMPUNG BUGIS OLEH 

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2013 

 

 

 

 

 

OLEH 

 

 FENITA 

NIM: 100565201087 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK 

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG  

                                                                  2015 

 

 



2 
 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL 

MENENGAH (UKM) DI KELURAHAN KAMPUNG BUGIS OLEH 

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2013 

ABSTRAK 

Penelitian ini fokus pada kajia nimplementasi kebijakan dalam pemberdayaan 

UKM di wilayah Kelurahan Kampung Bugis.Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah terhadap pemberdayaan 

UKM di Kelurahan Kampung Bugis tahun 2013 dan mengetahui faktor pendukung 

dan penghambat implementasi kebijakan dalam pemeberdayaan Usaha Kecil 

Menengah (UKM) di Kelurahan Kampung Bugis oleh pemerintah Kota 

Tanjungpinang tahun 2013. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, Data 

dikumpulkan dengan teknik wawancara, dokumen dan rekaman sebagai alat 

pengumpulan data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

pendekatan kualitatif yang menggunakan hasil wawancar dan isian, selanjutnya 

dilakukan analisis atas temuan tersebut. Temuan dalam penelitian ini adalah 

pembagian bantuan dana untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). Merupakan upaya 

pemerintah dalam memberdayakan potensi masyarakat yang dijalankan dengan 

proses kerja yang cukup panjang mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pelestarian dan pemeliharaan hasil dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari 

aparatur Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kelurahan Kampung Bugis dan masyarakat 

serta personal khusus yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan. Masyarakat 

sebagai pelaku dan pemeran utama pemberian bantuan dana UKM untuk 

memberdayaan masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa proses implementasi  

suatu pemberdayaan UKM di Kelurahan Kampung Bugis Belum maksimal dan 

belum berjalan dengan baik. Ternyata dana yang diberi oleh pemerintah untuk 

meningkatkan usaha kecil menengah tidak berkembang dan dana tersebut tidak 

digunakan dengan baik, maka kebijakan pemerintah pada saat ini menarik kembali 

dana yang telah diberi untuk mengembangkan UsahaKecil Menengah yang mandiri, 

karena tidak sesuai dengan yang diharapkan maka dari itu dari tahun ketahun UKM 

sangat perihatin tidak bisa berkembang. 

  

 

Kata Kunci : Implementasi, Pemberdayaan, Usaha Kecil Menenggah 

   (UKM) 
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IMPLEMENTION WISDOM IN EMPOWERMENT SMALL AND MEDIUM 

ENTERPRISES THE VILLAGES KAMPUNG BUGIS BY GOVERNMENT 

KOTA TANJUNGPINANG 2013 

ABSTRACT 

 

Research this focus in study implementation wisdom in empowerment SMEs in 

area village Kampung Bugis. Purpose research this to determine the extent where 

implemantation wisdom government about empowerment SMEs in village Kampung 

Bugis year 2013 and know factor supporter and in habiting implementation wisdom 

in empowerment Small And Medium Enterprises (SMEs) in village Kampung Bugis 

by government city Tanjungpinang year 2013 

Type research usedis research descriptive, Data collected with technique 

interview, document  and recording as tool aggregate data. Approach  which is used 

in research this with approach qualitative which use yield  interview  and stuffing, 

further conducted analysis above finding mentioned finding in thorough this is 

distribution assist. Fund for Small and Medium Enterprises (SMEs). Constitute 

efforts government in empower potential society which conducted with process work 

which enough long begin  from stage planning, implementation, preservation and 

maintenance yield with invovice many side, begin from the apparatus subdistrict 

Tanjungpinang city, Kampung Bugis and society include apersonal special to that is 

assigned. Society as doer and exposition main gift assist fund SMEs for empower 

society. 

Based on result thorough  this prove that process implementation something 

empowerment SMEs in KampungBugis not maximum and not walk whit good, 

apparently fund the given by the government to increase Small and Medium 

Enterprises not develop and fund mentioned not be used with good, then wisdom 

egovernment at time this with draw retrun fund which already be givento develop 

Small and Medium Enterprises selfm because not appropriate with which be 

expectedthen from year to year SMEs not can develop. 

 

Key words: Implementation, Empowerment, Small and Medium   

  Enterprises (SMEs) 
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL 

MENENGAH (UKM) DIKELURAHAN KAMPUNG BUGIS OLEH PEMERINTAH 

KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2013 

A. LATAR BELAKANG 

 

Di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 krisis ekonomi yang menimpa 

hingga kini masih dirasakan dampaknya, baik dampak yang bersifat negatif maupun 

positif. Dampak negatif krisis ekonomi itu antara lain berupa tingkat pertumbuhan 

perekonomian rendah, banyaknya perusahaan mengalami kebangkrutan, 

pengangguran membengkak serta jumlah penduduk miskin makin bertambah. 

Sedangkan dampak positifnya berupa mengingatkan dan menyadarkan pemerintah 

perlunya perubahan paradigma pembangunan yang selama ini menggunakan 

pendekatan-pendekatan berlandaskan ekonomi konglomerat untuk dikembalikan 

berdasarkan ekonomi kerakyatan dengan memberikan peran yang tinggi terhadap 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 

Perkembangan UKM yang demikian penting menyiratkan bahwa terdapat 

potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan 

dikembangkan dengan baik, bahkan tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah 

yang tangguh, pemerintah Indonesia telah menerbitkan program kebijakan ekonomi 

terpadu pada 15 September 2003, yang mencakup kebijakan fiskal, keuangan dan 

sektor riil serta kebijakan moneter. Kebijakan fiskal, keuangan dan sektor riil 

dituangkan didalam instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan 

Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama Dengan Dana 

Moneter Internasional (International Monetary Fund). 
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Pengembangan UKM kedepan, perlu menggabungkan keunggulan lokal 

(lingkungan internal) dan peluang pasar global, yang disinergikan dengan era 

otonomi daerah dan pasar bebas. Perlu berpikir dalam skala global dan bertindak 

lokal (think globaly andact locally) dalam  mengambil kebijakan yang terkait dengan 

pengembangan UKM. 

Pengembangan UKM pengembangan terhadap suatu hal yang tidak diragukan 

lagi perlu untuk dilakukan.UKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha 

di Indonesia.UKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar.Hampir 

semua usaha besar berawal dari UKM. Usaha Kecil Menengah (UKM) harus terus 

ditingkatkan  (up grade)  dan  aktif agar dapat maju dan  bersaing dengan perusahaan 

besar. 

Jika tidak, UKM di Indonesia yang merupakan jantung perekonomian 

Indonesia tidak akan  bisa maju  dan  berkembang. Satu hal yang perlu diingat dalam 

pengembangan UKM adalah bahwa langkah ini tidak semata-mata merupakan 

langkah yang harus diambil oleh pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab 

Pemerintah. Pihak UKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat 

mengayunkan langkah bersama-sama dengan pemerintah. Selain pemerintah dan 

UKM, peran dari perbankan juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenai 

pendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau penetapan kebijakan 

perbankan. 

Lebih  jauh lagi, terkait dengan  ketersediaan dana atau  modal, peran dari 

para investor baik itu dari dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula kita 
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kesampingkan. Pemerintah pada intinya memiliki kewajiban  untuk turut 

memecahkan tiga hal masalah  klasik yang kerap kali menerpa UKM, yakni akses 

pasar, modal, dan teknologi. Secara keseluruhan, terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan  dalam  melakukan  pengembangan terhadap unit usaha UKM, antara 

lain kondisi kerja, promosi usaha baru, akses informasi, akses pembiayaan, akses 

pasar, peningkatan kualitas produk dan SDM, ketersediaan layanan pengembangan 

usaha, pengembangan cluster, jaringan bisnis, dan kompetisi, perlu disadari. 

Usaha Kecil Menengah berada dalam suatu lingkungan yang komplek dan 

dinamis.Jadi, upaya mengembangkan UKM tidak banyak berarti bila tidak 

mempertimbangkan pembangunan (khususnya ekonomi) lebih luas. Konsep 

pembangunan  yang dilaksanakan akan  membentuk aturan main bagi pelaku usaha 

(Termasuk UKM) sehingga upaya pengembangan UKM tidak hanya bisa 

dilaksanakan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan pembangunan 

ekonomi nasional dan dilaksanakan  secara berkesinambungan. Kebijakan ekonomi 

(terutama pengembangan dunia usaha)  yang  ditempuh  selama ini belum menjadikan 

ikatan kuat bagi terciptanya keterkaitan antara usaha besar UKM saat ini. 

Usaha Kecil Menengah adalah sektor usaha yang masih dipandang sebelah 

mata oleh pemerintah Indonesia.Hal ini terbukti pada zaman orde baru, banyak 

kebijakan yang sangat pro terhadap pengusaha besar. Fakta riilnya yakni UKM 

merupakan motor penggerak dan penyelamat ekonomi bangsa Indonesia sejak krisis 

tahun 1997/1998 yang terbukti tangguh dan jauh dari ancaman kebangkrutan dari 

pada industri besar. 
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Disini peneliti mengambil daerah penelitian Kota Tanjungpinang lebih 

tapatnya di Kelurahan Kampung Bugis karena potensi UKM di Tanjungpinang masih 

belum tergarap maksimal seperti kota-kota lainnya oleh karenanya faktor kebijakan 

pemerintahan Kota Tanjungpinang terhadap UKM yaitu implementasinya dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Kota 

Tanjungpinang dalam menangani UKM di Kota Tanjungpinang. 

Sektor UMKM memiliki peran yang sangat penting didalam roda 

perekonomian di Indonesia, sehingga sewaktu terjadinya krisis ekonomi sektor 

UMKM dapat bertahan dan eksis keberadaannya. Begitu juga sektor UMKM di Kota 

Tanjungpinang setiap tahun mengalami perkembangan selain disebabkan oleh 

ketahanannya juga di sebabkan semakin berkembangnya Kota Tanjungpinang sebagai 

Pusat Pemerintahan Ibu Kota Propinsi Kepulauan Riau. 

Disadari sektor UMKM masih memerlukan pembinaan yang terus menerus 

baik dari pemerintah  (Pelatihan Manajerial, Pemasaran dan Mutu Produk) juga yang 

tidak kalah penting peran dari pihak perbankan atau lembaga lainnya (BUMN dan 

BUMD) dalam rangka memberikan akses permodalan untuk mengembangan usaha. 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung 

pengembangan UKM di Tanjungpinang dan ingin mengetahui apakah pemerintah 

turun langsung atau tidak untuk memberi bantuan masyarakat yang mempunyai 

Usaha Kecil Menengah (UKM) yang harus dibantu karena dalam memberi bantuan 

UKM tersebut pembagian UKM itu tidak merata, justru yang dibantu itu  orang-orang  

yang membuka usahanya hanya sementara dan tidak aktif. Hanya mengincar dana 
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yang dikasih pemerintah namun tidak meneruskan untuk usaha tersebut. Juga ingin 

mengetahui digunakan untuk apa dana yang telah diberikan tersebut, kebanyakan 

pelaku UKM yang menerima bantuan dana untuk mengembangkan usahanya ternyata 

untuk keperluannya sendiri dan banyak yang tutup tidak aktif lagi usahanya selepas 

mendapatkan bantuan itu, dan disini kita bisa melihat apa kesalahan itu datang dari 

pemerintah atau dari masyarakat karena kesalahan seperti ini sering terjadi, dan disini 

yang ingin penulis mengetahui dengan cara wawancara.  

Salah satunya di Kampung Bugis sendiri juga terdapat 10 bidang Usaha Kecil 

Menengah didalam bidang tersebut ada yang dibantu dan ada yang tidak dibantu oleh 

pemerintah seperti: 

Tabel 1.1 

Nama-Nama Bidang Usaha Kecil Menengah 

No  Nama-nama 

dibidang UKM 

UKM yang 

dapat  bantuan 

UKM yang tidak 

dapat bantuan  

Alasannya  

1.  Usaha bengkel 

kecil  

_ Usaha bengkel 

ini tidak pernah 

mendapat 

bantuan. 

 

Karena usaha 

bengkel ini tidak 

mendapat 

perahatian dari 

masyarakat. 

2.  Usaha gulali _ Usaha ini tidak 

pernah mendapat 

bantuan dari 

pemerintah. 

Karena usaha ini 

kurang dapatnya 

perhatian dari 

pemerintah 

sehingga modal 

yang diperoleh 

usaha ini berasal 

dari  

modalpribadi. 

3.  Usaha warung 

makan 

_ Usaha ini juga 

tidak dapat 

bantuan dari 

pemerintah. 

Karena usaha ini 

tidak lain dari 

dana sendiri, dan 

tidak dapat 
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bantuan dari 

pemerintah. 

4.  Usaha 

penjualan 

makanan pokok 

Usaha ini pernah 

dibantu 

pemerintah 

_ Karena pemilik 

usaha tersebut 

meminta 

langsung 

bantuan dari 

pemerintah 

dengan 

mengajukan 

proposal. 

5.  Usaha soto 

ceker 

_ Usaha ini juga 

tidak dapat 

perhatian dari 

pemerintah. 

Karena usaha ini 

tidak pernah 

mendapat 

bantuan dan 

perhatian dari 

pemerintah 

sangat rendah 

kepada usaha-

usaha kecil 

seperti ini. 

6.  Usaha lauk 

masak 

Usaha ini pernah 

dibatu 

pemerintah 

_ Karena usaha ini 

pernah 

memasukan 

proposal 

7.  Usaha sosis 

dan baso 

 Tidak pernah 

mendapat 

bantuan 

Sudah pernah 

mencoba 

mengajukan 

bantuan tapi 

sampai saat ini 

belum di respon 

8.  Usaha pop ice _ Tidak mendapat 

bantuan 

Karena 

seharusnya 

usaha ini 

mendapat 

bantuan dari 

pemerintah 

karena UKM 

terlahir dari 

usaha-usaha 

kecil menjadi 

usaha besar. 
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9.  Usaha warung 

kopi 

Usaha ini 

mendapat 

bantuan 

 Untuk 

mengembangkan 

usahanya 

 

  10. Usaha 

pembuatan ikan 

asin 

Usaha ini 

mendapat 

bantuan dari 

pemerintah 

 Karena usaha ini 

bisa berkembang 

Sumber: Hasil Olahan Data Lapangan 2014 

Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dibantu di Kelurahan Kampung Bugis 

itu terdapat 4 bidang UKM yaitu: 

1. Dalam bidang usaha warung kopi 

2. Dalam bidang usaha penjualan makanan pokok 

3. Dalam bidang membuka usaha lauk masak 

4. Dalam bidang pembuatan ikan asin 

Keempat UKM ini mendapat bantuan karena ketiga UKM tersebut 

mengajukan proposal untuk pemerintah meminta dana bantuan untuk usaha maka dari 

itu usaha mereka dibantu dan diberikan dana untuk  mengembangkan usaha tersebut 

biarpun memakan waktu yang sangat lama modal bantuan itu.  

6 UKM yaitu: 

1. Dalam bidang usaha dalam bengkel kecil 

2. Dalam bidang usaha dalam penjualan gulali 

3. Dalam bidang usaha membuka warung makan 

4. Dalam bidang usaha penjualan sosis dan baso  

5. Dalam bidang usaha soto ceker 
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6. Dalam bidang usaha pop ice 

Keenam UKM ini tidak  mendapatkan bantuan karena masing-masing UKM 

ini mengembangkan usaha-usahanya menggunakan dana dan modal pribadi, dan 

berbagai cara yang dilakukan masyarakat untuk mengembangkan usaha yang 

dijalankan mereka masing-masing, sehingga pelaku usaha kecil kesulitan akan 

mendapatkan bantuan pinjaman yang telah diprogramkan  pemerintah terhadap 

pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Tanjungpinang. 

Atas sulitnya dalam kepengurusan persyaratan mendapatkan dana UKM 

tersebut, pedagang memilih rentenir sebagai satu-satunya jalan guna mendapatkan 

pinjaman modal meski bunga pinjamannya besar, rentenir tidak perlu waktu lama 

untuk mengeluarkan  pinjaman modal kepada mereka. Sementara, untuk 

mendapatkan pinjaman dari pemerintah, melalui program UKM, terlalu sulit 

mendapatkannya. Bahkan pinjaman dari rentenir tersebut, hanya cukup memakan 

waktu satu hari setelah diberi tahu jika ada yang akan meminjam, dana tersebut 

langsung dicairkan, dan berapapun jumlahnya. Sementara, jika mengurus syarat 

untuk mendapatkan bantuan dana UKM dari pemerintah sangat rumit dan nasib-nasib 

jika bisa mendapatkan modal bantuan. 

Usaha kecil menengah itu sendiri sebuah usaha atau tindakan untuk berdiri 

atau berusaha sendiri, tetapi meskipun begitu terdapat banyak tekanan yang dialami 

oleh para pemilik usaha salah satu tekanan yang dialami para pengusaha adalah, 

naiknya harga barang sehinga ketika mereka yang mempunyai Usaha Kecil 

Menengah mengikuti naiknya harga barang dan  menaikan harga penjualan atau 
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usaha maka yang sering terjadi adalah kurangnya para konsumen dan para pembeli 

dan hal ini menghambat perekonomian para pengusaha disinilah fungsi pemerintah 

untuk membantu peningkatan taraf hidup masyarakat yang memiliki Usaha Kecil 

Menengah (UKM), dan kebijakan pemerintah dalam bertanggung jawab untuk 

permasalahan  mendasar UKM yaitu pembenahan masalah pemasaran akan memberi 

dampak terhadap produk dan jasa UKM sehingga mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungpinang. 

Oleh karena itu Usaha Kecil Menengah (UKM) harus mendapat dukungan 

penuh oleh pemerintah agar UKM bisa lebih berkembang dan juga dapat membuka 

lapangan pekerjaan yang lebih besar lagi dan juga dapat mengurangi jumlah 

pengangguran dan juga agar perekonomian lebih stabil dengan adanya dari Usaha 

Kecil Menengah. 

Usaha Kecil Menengah juga terjadi hubungan diantara pemerintahan, sektor 

swasta, dan masyarakat, berkaitan dengan UU dan pemerintah juga membuat 

kebijakan terhadap UKM melalui UU No. 9 Tahun 1995 dan terbaru UU No. 20 

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah serta turunan UU ke PP No 

17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. 

Dari permasalahan diatas maka penulis dapat merumuskan permasalah yaitu 

sebagai berikut: 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana implementasi kebijakan dalam pemberdayaan Usaha Kecil 

Menengah (UKM) di Kelurahan Kampung Bugis oleh pemerintah Kota 

Tanjungpinang tahun 2013 

C. TUJUAN  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi 

kebijakan pemerintah terhadap pemberdayaan UKM di Kelurahan Kampung Bugis 

tahun 2013 

D.  KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Secara Akademis dapat dijadikan bahan pemahaman untuk peneliti 

 selanjutnya 

2. Secara Praktis dapat dijadikan masukan bagi pemerintah Kota  

 dilingkungan Kelurahan Kampung Bugis dan memberikan 

 pemahaman kepada masyarakat pentingnya bantuan UKM. 

E. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis metode penelitian kualitatif.J. Meleong, M.A (2007:6) Penelitian 

Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, 

motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjungpinang Kota Kelurahan 

Kampung Bugiskarena: 

Banyak UKM di Kampung Bugis tidak berjalan lancar. Kurangnya 

bantuan dan perhatian dari pemerintah. Bantuan modal yang diberikan oleh 

pemerintah digunakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pembagian 

dan bantuan UKM tersebut tidak merata dan tidak tepat sasaran. 

3. Jenis dan  sumber data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

skunder yaitu data primer diperoleh dari wawancara sedangkan data sekunder 

diperoleh dari buku, jurnal, internet dan data UKM Tanjungpinang Kota. 

4. Teknik dan alat pengumpulan data 

Dalam penelitian ini penulis menetapkan cara-cara yang dipilih dalam 

memperoleh data dan bukti yang sesuai dengan yang dikemukakan seperti: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

seperti tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap 

nara sumber atau sumber data 

 

b. Dokumentasi  
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Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi juga bisa 

berbentuk tulisan gambar dan karya-karya dari seseorang, dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan. 

5. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang penulis lakukan yaitu deskriptif kualitatif yaitu 

data penelitian diambil dari hasil wawancara atau penelitian. Data deskritif 

kualitatif yaitu prosedur penelitian berdasarkan data deskriftif yaitu berupa 

lisan atau kata yang bersifat tertulis dari orang subjek yang sudah di amati 

yang mempunyai karakteristik bahwa data yang didapat yaitu data asli dan 

tidak diubah yang menggunakan cara yang sistematis dan dapat 

dipertanggungjawabkan atas kebenarannya 

F. KERANGKA TEORI  

1. Implementasi kebijakan 

Merilee S.Grindle (dalam Leo Agustino, 2008:25)  pendekatannya tersebut 

dikenal dengan implementasisebagaiprosesspolitik dan administrasi (implementation 

as a political n administrative prosess). Menurut Grindle ada variable yang 

mempengruhi implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan 

dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (autcomes), yaitu tercapai atau 

tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dimana 

pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat 2 hal, yaitu: 
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1. Melihat dari proses pelaksanaan kebijakan yang ditentukan seperti proses 

 kebijakan pemerintah sebagai berikut: 

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi 

b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh. 

2. Apakah tujuan kebijakan tercapai dimensi ini diukur dengan 2 faktor yaitu 

a. Inpak atau efeknya pada masyarakat secara individu atau kelompok 

b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran 

 danperubahan yang terjadi. 

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan pemerintah, juga menurut 

Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri seperti 

tingkat kepedulian pemerintah tehadap masyarakat miskin. Menurut penulis 

implementasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu tujuan untuk pencapaian suatu 

proses yang dinamis, pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan yang akhirnya 

mendapatkan hasil yang sama dengan sasaran dan tujuan kebijakan itu sendiri. 

2 Pemberdayaan 

Mohammad Jafar Hafsah (2008:136-137) Pemberdayaan masyarakat adalah 

sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini 

mencerminkan paradigma baru pembangunan, yaitu bersifat orang berpusat 

partisipatif, memberdayakandan berkelanjutan (people centered participatory, 

empowering and sustainable). Konsep ini lebih luas dan semata-mata memenuhi 

kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah 

kemiskinan lebih lanjut yang pemikiran belakangan ini banyak dikembangkan 
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sebagai upaya mencapai alternatifterhadap konsep-konsep pertumbuhan dimassa lalu. 

Konsep ini berkembang dan upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang 

antara lain oleh friedman disebut pembangunan alternatif (alternatif devolmen) 

Menurut penulis pemberdayaan bisa disimpulkan sebagai tujuan utama dari 

pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok 

lemah yang berada dalam tidak berdayaan.untuk memperkuat usaha agar menjadi 

tangguh dan mandiri, sehingga dapat menghadapi perdagangan bebas yang bertujuan 

untuk meningkatkan laju pertumbuhan yang berkembang. 

3. Usaha Kecil Menengah (UKM) 

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang 

mengacu kejenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 

200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang 

berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha 

Kecil adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang 

secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk 

mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. 

Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM Menurut Bab II Pasal 4 dan Pasal 

5 UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM 

adalah  : 

1. Pemberdayaan UMKM  

a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM 

untuk berkarya dengan prakarsa sendiri 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
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b. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan 

berkeadilan 

c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar 

sesuai dengan kompetensi UMKM 

d. Peningkatan daya saing UMKM 

e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara 

terpadu 

2. Tujuan pemberdayaan UMKM  

a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, 

berkembang, dan berkeadilan 

b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi 

usaha yang tangguh dan mandiri 

c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan 

lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan 

pengentasan kemisikinan 

G. KONSEP OPERASIONAL 

Adapun konsep operasional dalam penelitian ini penulis ambil dari teori model 

implementasi kebijakan dari Tokoh Merilee S. Grindle, yang dikenal dengan 

implementasi Sebagai Proses politik dan Administrasi ( As a politicaland 

Administrative Process). Grindle mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi 

kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes) yaitu tercapai 

atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan 
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ditentukan oleh tingkat kebijakan itu sendiri, yaitu isi kebijakan (content of policy), 

dan lingkungan kebijakan (context of policy). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu implementasi adalah : 

1. Isi kebijakan (content of policy) 

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi 

b. Tipe manfaat 

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai 

d. Letak pengambilan keputusan 

e. Pelaksana program 

f. Sumber daya yang digunakan 

2. Lingkungan Kebijakan (Context if Policy) 

a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang 

terlibat 

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa 

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana 

1. Isi Kebijakan 

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi. 

   Kepentingan-Kepentingan yang mempengaruhi berkaitan dengan 

berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.Indikator ini 

berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak 
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kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh 

terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut. 

Apakah ada kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi 

kebijakan dalam pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kelurahan 

Kampung Bugis? Dan Bapak Hendri juga menjawab dengan menyatakan bahwa 

kepentingan yang mempengaruhi salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat 

atau pelaku Usaha Kecil Menenggah (UKM) untuk membantu masyarakat miskin dan 

memberi bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pernyataan dari bapak 

Hendri adalah : 

“Saya rasa tidak ada kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi UKM ini 

justru dalam mengimplementasikan UKM di Kelurahan Kampung Bugis ini yang 

dicari bukan kepentingan pemerintah melainkan kepentingan masyarakat itu sendiri 

agar bisa bermanfaat dengan bantuan Usaha Kecil Menengah, semua ini hanya 

untuk memajukan dan mengembangkan usaha kecil menengah yang mereka jalanin” 

 

Kepentingan itu untuk para pelaku UKM pihak pemerintah hanya membantu, 

dan meringankan beban modal oleh masyarakat agar terbantu dan kepentingan 

pemerintah ini juga salah satunya seprti menggurangi penggangguran dan menurut 

bapak Birmamemperkut pernyataan bapak Hendri yang menyatakan sebagai berikut : 

“Untuk mengurangi kemiskinan diKelurahan Kampong Bugis harus memperhatikan 

kondisi masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat bisa sejahtera, dan kebijakan 

pemerintah sendiri tidak mementingkan kepentingan sendiri semata-mata hanya 

untuk kepentingan masyarakat yang bisa menciptakan usaha kecil menjadi usaha 

yang besar dan maju, dan dengan adanya bantuan UKM dari pusat untuk 

masyarakat itu sangat membantu dalam segi perekonomian, agar kesejahteraan 

masyarakat miskin bisa jauh lebih baik dengan adanya bantuan untuk Usaha Kecil 

Menengah (UKM)  yang mandiri” 
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Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Yanti yang menambahkan dari 

pendapat setiap pihak yang diwawancari mengenai kepentingan tersebut dan ibu yanti 

juga menambahkan sebagai berikut: 

“Kepentingan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan UKM tersebut adalah 

dari pihak Kecamatan sendiri lebih cenderung hanya lebih memperhatikan dalam 

segi pengawasan untuk meningkatkan UKM itu sendiri, jika masyarakatnya peduli 

akan bantuan maka pemerintah akan mengutamakan kepentingan masyarakat ini 

agar bisa sejahtera” 

 

Dengan adanya kepentingan mengenai kepentingan-kepentingan yang 

memepengaruhi suatu implementasi kebijakan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) 

itu seperti kepentingan dari pemerintah kemasyarakat yang harus diperhatikan dan 

diutamakan, sehingga bantuan dan  perhatian dari pemerintah itu sendiri sangat 

dibutuhkan sehingga sedikit bisa membantu mengurangi beban kemiskinan dari 

masyarakat supaya masyarakat Kampung Bugis bisa sejahtera dengan adanya usaha 

tersebut dan bantuan yang digulirkan, baik pihak Kecamatan maupun pihak 

Kelurahan sendiri tidak mempunyai kepentingan untuk menyalurkan dana untuk 

bantuan UKM kemasyarakat tapi mereka lebih mengarahkan dengan memberikan 

pengawan, karena kepentingan tersebut berasal dari dinas UKM sendiri. 

b. Tipe manfaat  

 Tipe Manfaat berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam 

suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak 

positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak 

dilaksanakan. 
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Adakah  manfaat yang dirasakan masyarakat di Kelurahan Kampung Bugis 

dalam bantuan UKM  dari pemerintah? Dalam pertanyaan tersebut bapak Birma dari 

kalangan pemerintahan kelurahan memberikan pendapatnya dengan menyatakan 

sebagai berikut : 

“Manfaat yang dirasakan masyarakat tentu saja ada, selain bisa meningkat 

masyarakat juga bisa terbantu dengan bantuan UKM ini, tp pada tahun 2013 ini 

sebagian besar yang mendapat bantuan Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak 

berjalan baik, banyak bantuan menjadi sia-sia”. 

 

Manfaat Usaha Kecil Menengah ini juga merupakan usaha yang bisa 

membantu pendapatan perekonomian masyarakat dan dengan adanya bantuan dari 

pemerintah juga sangat membantu masyarakat sehingga bisa mengurangi kemiskinan 

dan sangat bermanfaat utuk masyarakat Kelurahan Kampung Bugis. Seperti 

ungkapan yang disebutkan bapak Birma kini dapat ditambahkan oleh bapak Hendri 

sebagai berikut : 

“Usaha Kecil Menengah adalah salah satu program pemerintah untuk membantu 

masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan dengan bantuan dorongan dana untuk 

UKM tersebut agar masyarakat juga terbantu sehingga bisamengurangi kemiskinan 

dan juga mengembangkan usahanya”. 

  

Manfaat ini sangat memebanatu pelaku UKM dan setidaknya pelaku UKM 

bisa meringankan beban modal yang diberikan. Hal ini juga dikemukakan oleh ibu 

Yanti sebagai pihak kecamatan, iya mengatakan : 

“Manfaat yang dirasakan masyarakat itu tentu ada, sehingga masyarakat mendapat 

manfaat positif untuk membantu perekonomian keluarga, selain mendapat bantuan 

mereka juga bisa mengembangkan kesejahteraan keluarga” 

 

Selain pernyataan dari pemerintah, kalangan dari masyarakat jg memberikan 

pernyataan, ya tentu saja manfaat dengan bantuan dari pemerintah bisa menjadi 
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dorongan untuk masyarakat sendiri, sama halnya dengan ungkapan oleh ibu Yuniarti 

sebagai wirausaha sebagai berikut : 

“Saya masyarakat yang mendapat bantuan dana dari pemerintah sangat berterima 

kasih, manfaat yang dapat saya rasakan itu sungguh bisa membantu mengurangi 

beban untuk mengembangkan usaha saya” 

 

Pelaku UKM sangat menerima manfaat dari bantuan ini dan dari keempat 

pernyataan nara sumber penulis menyimpulkan bahwa baik dari pihak pemerintah 

dan masyarakat sama-sama mendapat dan memberikan manfaat yang baik untuk 

menjadikan Usaha Kecil Menengah (UKM) ini sumber dari pemasukan kebutuhan 

ekonomi keluarga sehingga bisa untuk membantu mensejahterakan dan 

mengembangkan usahanya hingga menjadi usaha yang berkembang dan bisa mandiri, 

itu manfaat yang dirasakan masyarakat yang mendapatkan bantuan sedangkan yang 

tidak mendapatakan bantuan seperti yang ibu zainap katakan : 

“iya tentu yang mendapatkan bantuan modal merasakan manfaatnya sedangkan saya 

juga pelaku UKM tetapi saya tidak mendapatkan bantuan jadi saya tidak pernah 

merasakan manfaatnya padahal bantuan itu bisa membuat usaha saya bertahan 

dalam jangka panjang” 

 

Hal tersebut mendapat tanggapan dari bapak iskandar sebagai bidang koperasi dan 

umkm yang menyatakan: 

“Yang mendapatkan bantuan modal pasti mendapatkan manfaatnya tetapi  yang tidak 

mendapatkan bantuan bisa jadi tidak pernah mengajukan bantuan atau pada saat 

mengajukan syarat-syaratnya tidak lengkap” 

 

Pada saat wawancara dengan bapak iskandar juga penulis menanyakan 

sebagai berikut. Prosedur dalam mendapatkan dana itu seperti apa syarat-syaratnya 

dan bagaimana peran pemerintah sendiri dalam melaksanakan bantuan tersebut : 
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“Iya menjawab prosedur untuk mendapatkan dana bantuan modal sangat mudah, 

cukup dengan melampirkan syarat-syarat seperti memiliki kartu tanda penduduk 

(KTP), kartu keluarga (KK), omset penjualan, foto lokasi usaha dan mengantongi 

surat keterangan usaha dari lurah dan Kita tidak pernah mengeluarkan uang 

bantuan tersebut dan hanya memberikan rekomendasi saja ke provinsi. Jadi, berapa 

jumlah UKM yang mengajukan pinjaman dana bergulir di pemerintah kota, kita 

ajukan ke provinsi. Nanti, merekalah yang menentukan siapa UKM dan koperasi 

yang berhak dan memenuhi syarat menerima pinjaman tersebutSetelah semua syarat 

kita terima dari para pelaku UKM maupun koperasi, kita turun ke lapangan 

melakukan survey ke lokasi usaha mereka.Apabila, memang berkompeten dan dinilai 

berhak mendapatkan danabantuan, maka kita rekomendasikan pengajuan bantuan ke 

provinsi.Nanti provinsilah yang berhak mengeluarkan atau tidak bantuan tersebut. 

 

Kriteria pelaku yang layak dan tidak layak yang seperti apa yang harus mendapatkan 

bantuan UKM tersebut 

“Kriteria yang layak dibantu itu usaha yang berawalan usaha kecil, usaha yang 

berdiri sendiri tanpa cabang dimanapun, yang sudah membuka usahanya manimal 6 

bulan dan tidak ada batas umur, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah 

memiliki jiwa kewirausahaan, kesempatan kerja untuk mencari nafkah.sedangkan 

yang tidak layak dibantu itu dari mengajukan bantuan syaratnya tidak lengkap, 

usaha tidak berjalan baik, baru membuka usahanya 3  bulan 

 

Disini bisa penulis simpulkan bahwa disetiap keriteria pelaku yang dapat 

bantuan yang tidak dapat bantuan yang lebih mengarah kepersyaratan dalam 

mengajukan bantuan keriteria yang lebih tepatnya untuk UKM bisa kita lihat di 

peraturan uu tentang UKM seperti uu 20 tahun 2008. 

c. Derajat perubahan yang ingin di capai 

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy 

yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang 

diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas. 

 Penulis melakukan wawancara terhadap bapak Birma selaku pegawai 

kelurahan dengan pertanyaan sebagai berikut: Dengan adanya Usaha Kecil Menengah 
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(UKM) di Kelurahan Kampung Bugis ini perubahan apa yang ingin di capai oleh 

pemerintah untuk pemeberdayaan masyarakaat? 

“Agar masyarakat di Kelurahan Kampung Bugis bisa meningkatkan perubahan 

dalam meningkatkan pendapatannya dengan adanya bantuan UKM ini, selain 

memenuhi kebutuhannya, tujun pemerintah memberi bantuan ini untuk 

mensejahterakan untuk perubahan masyarakat agar bisa berkembang mandiri” 

 

Perubahan yang ingin dicapai juga dikemukakan oleh ibu Yanti sebagai pihak 

kecamatan ia juga menyatakan: 

“Perubahan yang ingin dicapai oleh masyarakat di Kelurahan Kampong Bugis yaitu 

dengan dapatnya bantuan untuk Usaha Kecil Menengah ini membuat masyarakat 

merasa senang dan mereka juga mengharap dengan bantuan ini mereka bisa 

memajukan usahanya” 

Pernyataan ibu Yanti didukung oleh bapak Hendri yang menyatakan tentang 

perubahan yang ingin dicapai oleh pemerintah untuk pemberdayakan masyarakat 

dalam mengembangkan UKM  : 

“Iya tentu saja dengan tersedianya bantuan dana untuk pelaku Usaha Kecil 

Menengah (UKM) ini bisa membantu untuk meningkatkan dan memajukan usaha 

mereka, selain modal sendiri pemerintah juga mengeluarkan bantuan untuk 

membantu meringankan modal yang dikeluarkan mereka, jadi dari perubahannya 

sangat jelas dari pertama mereka berjualan mengunakan modal sendiri dengan 

modal pemerintah, dengan kepedulian pemerintah usaha mereka harus lebih maju 

dan menonjol dari sebelumnya” 

 

Setiap pelaku UKM pasti ingin menginginkan perubahan terhadap usaha yang 

dijalaninya agar perubahan dari masyarakat sendiri ingin mengembangkan usahanya 

seperti ungkapanibu Yuniarti selaku pemilik Usaha Kecil Menengah (UKM) di 

Kelurahan Kampung Bugis menyatakan : 

“Perubahan yang ingin dicapai salah satunya dalam menekuni usaha ini yaitu 

dengan diberinya bantuan ini saya mengharapkan bisa membuat usaha ini menjadi 

sedikit lebih maju” 
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Menurut ibu Mariani juga yang mempunyai usahatersebut iamenambahkan 

dan memperkuat hasil dari ibu Yuniarti dan ia menyatakan sebagai berikut tentang 

perubahan : 

“Iya, tentu saya setiap wirausaha ingin sekali perubahan dalam setiap usahanya 

agar lebih baik lagi kedepannya, dengan bantuan dan perhatian pemerintah saya 

yakin bisa membuat usaha saya lebih maju dari sebelumnya” 

 

 Setiap masyarakat yang bekerja sebagai wirausaha pasti menginginkan 

perubahan terhadap usahanya terutama padam pemerintah yang ingin 

memberdayakan masyarakatnya, perubahan dari pemerintah merupakan bantuan 

UKM ini juga sangat membantu untuk para usaha kecil mereka sehingga mereka bisa 

sedikit lebih terbantu dalam segi pendapatan dan segi ekonomi dan bisa mengurangi 

beban mereka dalam hambatan terhadapan modal yang minim, pemerintah juga 

sangat berperan penting untuk masyarakat sehingga mereka juga merasa usaha 

kecilnya tersebut diakui dan dapat diperhatikan dengan baik oleh pemerintah supaya 

mereka bisa bersemangat dan tidak putus asa dalam setiap hambatan yang pernah 

dihadapinya dan selain itu pemerintah juga ingin sekali perubahan dari setiap usaha 

hingga bisa bersaing dengan usaha-usaha lainnya. 

d. Letak pengambilan keputusan 

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting 

dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana 

letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. 

Keputusanapa yang diambil pemerintah jika bantuan dana UKM yang diberi 

kemasyarakat itu tidak digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan ushanya 
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melainkan untuk kepentingan diri sendiri? Dan pertanyaan tersebut diungkapkan oleh 

bapak Birma keputusan dari pemerintah yaitu : 

“Jika bantuan dari pemerintah tidak digunakan dengan baik dan tidak meningkatkan 

usahanya maka pihak pemerintah akan meminta ganti rugi dan akan ditarik kembali 

dana yang sudah di kasih”. 

 

Tentu saja bantuan UKM itu modal yang harus untuk mengembangkan usahanya, 

ungkapan dan pernyataan dari bapak Birma diperkuat oleh bapak Hendri selaku 

pegawai Usaha Kecil Menengah (UKM) menyatakan : 

“Kami selaku pegawai pemerintah sudah mengevaluasi dilapangan, mana yang 

layak dibantu dengan yang tidak layak dibantu, dan jika dana bantuan dari 

pemerintah untuk mengembangkan usahanya tapi malah untuk keperluan pribadi 

maka kami sangat menindaknya dengan tegas, yang dibantu tapi tidak mau berkeja 

sama maka dengan sangat terpaksa pihak pemerintah akan meminta ganti rugi dan 

menarik kembali atas dana yang telah diberikan kemasyarakat tersebut” 

 

Berapa dana bantuan yang diberikan untuk setiap pelaku UKM itu? 

 

“Tergantung usaha yang mereka jalankan, seperti usaha mikro itu dibantu dengan 

dana hibah sebanyak 2 juta berupa dana untuk dikasih jika tidak   dikembalikan juga 

tidak apa-apa contoh usahanya seperti jualan gorengan, jualan air manis, jualan 

warung kopi, sedangkan untuk UKM berupa dana bantuan berupa pinjaman sebesar 

10-15 juta yang harus dicicil dan dikembalikan tiap bulannya seperti usaha 

pembutan ikan asin, kedai kelontong, usaha rumah makan” 

 

Menurut pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa pemerintah sudah 

tegas dalam mengambil keputusan, apa lagi pihak di Kelurahan Kampung Bugis 

sudah memberi wewenang kepada masyarakat dengan dana yang dikasih oleh 

pemerintah hendaknya digunakan dengan sebaik mungkin oleh para pelaku UKM 

sehingga dana yang dikasih tidak diminta kembali dan agar bantuan tersebut harus 
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bisa berkembang bukan malah untuk keperluan sendiri diharapkan kesadaran dari 

masyarakat supaya pemerintah tidak menarik kembali atas dana bantuan tersebut. 

e. Pelaksana program  

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan 

adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan dan 

ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah 

menyebutkan implementornya dengan rinci 

Siapa saja pelaksana program untuk pembagian bantuan UKM dan pernahkah 

diKelurahan Kampung Bugis ini mengadakan program untuk  meningkatkan 

pemberdayaan UKM? Pihak kelurahan yaitu bapak Birma menyatakan tentang 

pelaksanaan program yang ada di Kelurahan Kampung Bugis, dan ia mengungkapkan 

sebagai berikut : 

“UKM sendiri sudah termasuk sebuah program pemerintah untuk membantu 

wirausaha agar bisa menjadi usaha yang mandiri dan berkembang, Cuma kami 

pihak kelurahan cuma memberi surat keterangan berwirausaha utuk membantu 

masyarakat melengkapi syarat-syarat untuk bantuan pinjaman itu. Kalau bagian 

tugas pelaksananya itu lebih kedisperindag sendiri untuk mendata yang mendapatkan 

bantuan itu” 

 

Usaha Kecil Menengah (UKM) sendiri sudah sebuah program pemerintah yang 

diungkapkan oleh bapak Birma, hal yang sama tersebut juga dinyatakan oleh bapak 

Hendri selaku pemerintahan didinas UKM sebagai berikut : 

“Dari pusat kedinas sendiri saja pernah mengadakan program untuk Usaha Kecil 

Menengah ini, masalahnya Usaha Kecil Menengah ini sudah sebuah program 

pemerintah untuk masyarakat dan pihak dinas perintahkan langsung untuk setiap 

kelurahan agar mengadakan oprasi  
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pasar, pelatihan, pendampingan, pembinaan, bazar, dan pengawasan untuk 

pemberdayaan masyarakat” 

 

Disamping itu bapak rahino selaku bagian pengembangan UKM juga mengatakan: 

“Pelaksana program dalam pembagian bantuan ini yaitu pihak dinas UKM 

disperindag dengan melakukan cara dari segi mendata pelaku UKM, turun langsung 

kelapangan untuk mensurvey kelokasi usaha mereka dengan mengadakan 

pemantauan kepada setiap pemilik usaha tersebut agar bantuan yang dikasih disetiap 

pelaku UKM tidak sia-sia harus membuahkan hasil dengan mengembangkan usaha 

itu sedangkan yang melaksanakan program UKM itu dari tingkat Dinas ke tim 

koordinasi kecamatan melalui bagian kasos Kecamatan dan untuk tingkat Kelurahan 

sendiri dikelolah oleh kelurahan selaku pelaksana pendistribusian UKM dan 

diterima oleh masyarakat atau pelaku UKM” 

 

Bapak iskandar juga membahas masalah program dari pemerintah untuk menguatkan 

pernyataan bapak rahino yaitu sebagai berikut : 

“Iya, setahu saya masalah pernah atau tidaknya UKM itu mengadakan sebuah 

program untuk mayarakat tentu saja pernah, program pemerintah itu lebih 

kependampingan dengan mengarahkan setiap pelaku dengan cara memberikan 

pelatihan-pelatihan dan pembinaan. program- program pembinaan yang selama ini 

telah dilakukan oleh pemerintah diduga  

bahwa kegagalan program-program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah 

disebabkan karena dua faktor yaitu  

a. Pembinaan yang telah dilakukan selama ini belum terstruktur, tidak 

konsisten dan belum berjalan baik,  

b. UMKM yang dibina tidak memiliki keseriusan dalam menerima 

pembinaan. Untuk mengembangkan UMKM maka dua hal pula yang 

harus dilakukan yaitu 

1. meningkatkan kualitas pembina, dan kuantitas pembina yang 

melakukan pembinaan dan pengembangan kepada UKM, 

2. meningkatkan kesiapan dan kemampuan UMKM untuk dapat lebih 

mampu berdaya saing, salah satunya dengan membangun mindset 

UMKM untuk meningkatkan kemampuannya terutama yang terkait 

dengan kemampuan. 
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Program yang dilakukan pemerintah itu lebih ke pembinaan untuk mencapai tujuan 

yang maksimal agar pelaku UKM bisa berpikir lebih baik tentang UKM dan program 

dari pemerintah. 

 

Berapa kali pemerintah memberikan pemantauan dalam pembinaan untuk masyarakat 

yang memiliki UKM ? 

 

“Setiap yang mendapatkan bantuan pemerintah selalu memberikan pembinaan untuk 

bisa berkembang UKM yang dijalakannya, maksimal 2 sampai 3 kali pemerintah 

disperindag yang wewenang mengarahkan mereka dalam mengikuti program“ 

 

Selain pihak pemerintah yang menyatakan pernah mengadakan program UKM 

masyarakat selaku pelaku UKM Ibu Syam juga menyatakan : 

“Kami masyarakat sendiri yang memiliki usaha pernah mengikuti program 

pemerintah yang mengarahkan dengan pembinaan agar usaha yang kami jalani bisa 

berkembang dan bisa memahami dari bantuan UKM yang telah diberikan ke kami. 

 

Kenapa adanya program pembinaan masih ada masyrakat yang menyalahgunakan 

dana bantuan dari pemerintah? Bapak raino juga mengatakan. 

“Ya jika ada masyarakat yang masih menyalahgunakan bantuan dana terebut bukan 

salah dari pemerintah namun pemerintah sendiri sudah membuat program 

pembinaan dan sebelum itu juga pemerintah juga sudah mengadakan pelatihan tapi 

semua itu kembali keinduvidu masing-masing dalam menghadapi hal tersebut, dan 

bagi mereka yang menyalahgunakan dana tersebut maka kebijakan pemerintah akan 

menarik kembali bantuan yang sudah dikasih itu”. 

Menurut analisis penulis pembahasan diatas adalah pendampingan, pelatihan-

pelatihan, pembinaan tentu saja program pemerintah dengan cara pembinaan bisa 

menunjukan program UKM dari pemerintah tentu penting untuk setiap pelaku Usaha 

Kecil Menengah agar bisa lebih terarah dalam mengembangkan Usaha Kecil 

Menengahnya (UKM) agar bisa maju. 
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f. Sumber daya yang di gunakan 

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang 

memadai.Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang 

mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. 

Bagaimana sumber daya aparaturnya apakah sudah berjalan baik atau tidak? 

Wawancara dengan bapak Birma, ia mengatakan bahwa aparatur di Kelurahan 

Kampung Bugis masih butuh di awasi sehingga mereka bisa berjalan dengan baik 

sehingga terjadi dalam cakupan untuk memperbaikinya dan bapak Birma menyatakan  

“Sumber daya aparatur disperindag koperasi dan UMKM belum optimal, belum 

berjalan dengan baik, belum memahami pekerjaannya masih butuh pengawasan 

terhadap sumber aparatur tersebut” 

 

Bapak iskandar menyatakan bahwa sumber daya aparatur di disperindag? Apakah 

peran kelurahan dan kecamatan dalam pembinaan UKM 

“Sumber daya aparatur di dinas UKM belum berjalan baik kerena masih banyak 

pelaku UKM menyalahgunakan bantuan itu, pengawasan harus ditingkatkan lagi, 

dan peran keljurahan disini sebenarnya tidak terpengaruh terhadap pelaksana dalam 

UKM ini hanya saja pihak Kelurahan dalam hal ini harus mampu menjalin 

kerjasama dengan beberapa instansi terkait tapi dalam urusan UKM kelurahan 

hanya memberikan dan melayani masyarakat untuk membuat surat keterangan usaha 

dari lurah. Sama halnya dengan kecamatan juga tidak terpengaruh atas pelaksana 

dalam UKM ini”. 

 

Ibu Yanti juga menyatakan hal yang berbeda dari bapak Birma yang 

mengatakan aparatur belum maksimal tapi disisi lain ibu Yanti mengatakan kalau 

aparatur disperindag sudah cukup baik  tapi masih banyak harus diperbaiki dan ibu 

Yanti mengatakan : 

“Kalau menurut saya sumber daya aparatur di didisperindag itu sudah cukup baik, 

bahkan kesalahan yang datang itu dari masyarakatnya sendiri, karena sudah 
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melakukan pantauan saja mereka masih tidak mau bekerja sama dan tidak 

bertanggung jawab atas dana bantuan UKM itu” 

 

Sedangkan menurut Ibu Abibah selaku sebagai pelaku UKM ia juga berpendapat 

sama dan ia melihat kinerja aparatur sudah baik hanya saja harus sedikit lebih 

meningkat dan diperhatikan, ibu Habibah mengatakan : 

“Menurut saya kinerja aparatur disperindag sudah baik, cuma masyarakatnya saja 

belum mengerti atas bantuan yang diberikan tidak digunakan dengan baik dan juga 

pihak aparatur harus lebih meningkatkan dan lebih memperhatikan sumber 

aparaturya agar bisa lebih baik lagi dari sebelumnya” 

 

Menurut pernyataan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa seharusnya aparatur 

disperindagdi dinas UKM itu harusnya mengerti atas semua pekerjaan yang dikasih 

agar bisa bertanggungjawab atas tugas-tugas yang telah diberi, dan sumber daya 

aparatur pemerintah itu sangat berperan penting dan sangat menentukan berhasil atau 

tidaknya suatu kebijakan 

2. Lingkungan kebijakan 

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, 

kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna 

memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak 

diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak 

diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan 

a. Apakah ada kepentingan-kepentingan,kekuasaan, strategi, dari 

pemerintah untuk meningkatkan UKM diKelurahan Kampung Bugis? Dan Menurut 

ibu Yanti selaku pegawai kecamatan ia menyatakan : 
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“Terutamakepentingan, kekuasaan dan strategi yang dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan UKM tersebut adalah dari pihak pemerintah sendiri lebih cenderung 

hanya lebih memperhatikan dalam segi pengawasan dan pembinaan  untuk 

meningkatkan UKM itu sendiri” 

 

Pernyataan dari bapak Birma selaku pihak kelurahan juga mengatakan dari 

pemerintah harus ada strategi, kekuasaan dan kepentingan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk pelaku UKM dan menurut pernyataan bapak Birma sebagai berikut 

“Strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan UKM itu dengan cara 

ya pengawasan,bimbimbingan, pembinaan agar masyarakat lebih menghargai 

program pemerintah tersebut dan mengunakan dana itu dengan baik, kekuasaan 

pemerintah itu harus dilaksanakan dan kekuasaan pemerintah dalam membantu 

pelaku yang memili usaha untuk meningkatkan usaha mereka bahkan kepentingan 

masyarakat juga kepentingan kami sebagai pihak kelurahan” 

 

Sama halnya dengan bapak Birma disini pernyataan bapak Birma ditambahkan oleh 

bapak Hendri yang menyatakan bahwa : 

“iya dari pemerintah jika strategi yang diberi itu berjalan dengan baik maka tidak 

ada kendala tapi jika masyarakat tidak mengunakan dana tersebut untuk 

mengembangkan usahanya maka strategi dan kekuasaan dari pemerintah dengan 

dana yang diberikan dari pemerintah tapi tidak digunakan untuk usahanya maka 

kami akan segera menarik kembali uang yang sudah diberikan” 

 

Dari permasalah dari hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwauntuk 

melakukan peningkatan dalam hal strategi, kepentingan-kepentingan dan juga 

kekuasaan, semua hal itu sangat penting jika terlebih dahulu diadakan pengawasan 

terlebih dahulu sebab pengawasan sangat baik dilakukan dalam implementasi suatu 

kebijakan. Jika pengawasan tidak dilakukan maka kepentingan untuk meningkatkan 

UKM tersebut akan tidak baik jadinya dan akan gagal dalam meningkatkan kegiatan 

tersebut. 
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b. Bagaimana karakteristik pemerintah sehingga pembagian bantuanUKM 

di Kampung Bugis itu bisa merata? Masalah dari dalam pembagian UKM bisa 

merata atau tepat sasaran dapat diungkapkan oleh ibu Yanti sebagai berikut : 

 Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga 

berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan 

karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. 

“Dari pihak kecamatan hanya bisa meneruskan keputusan dari pusat untuk mencari 

pelaku UKM yang sesuai kriteria dan yang wajib mendapatkan bantuan, tidak semua 

yang memasukan surat di kelurahan semua dibantu, karena pihak pemerintah akan 

meninjau lokasi dan mendata langsung. Bagi yang sesuai keriteria akan dibantu tapi 

jika tidak sesuai keriteria tidak di bantu”. 

 

Pernyataan ibu Yanti juga hampir sama dengan pernyataan bapak Birma yang 

mengatakan pembagian UKM merata dan tepat sasaran seperti usia yang menjadi 

syarat-syarat yang harus menerima bantuan tersebut, dan bapak Birma mengatakan 

bahwa : 

“Salah satunya yang harus dibantu dalam kriteria UKM ini yang mempunyai usia 

yang lanjut atau lansia, selain membantu mengembangkan usahanya juga membantu 

perekonomian mereka yang membeskan dari segi faktor kemiskinan sehingga lebih 

meringankan beban kehidupan sehari-hari mereka, selain itu juga yang tepat sasaran 

itu seperti orang yang harus mendapatkan bantuan itu orang yang benar-benar 

mempunyai usahanya bukan sekedar usaha hanya ingin mendapatkan uang  yang 

dikasih untuk bantuan usahanya.” 

 

Kenapa kriteria UKM yang mendapatkan bantuan itu harus lensia? Sedangkan yang 

10 UKM yang mendapatkan bantuan itu rata-rata usianya dibawah 50? 

“Bapak Rahino juga mengatakan yang mendapatkan bantuan itu bukan harus lensia, 

itu tidak termasuk kriteria untuk mendapatkan bantuan UKM Kriteria yang layak 

dibantu itu usaha yang berawalan usaha kecil, usaha yang berdiri sendiri tanpa 

cabang dimanapun, yang sudah membuka usahanya manimal 6 bulan dan tidak ada 
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batas umur, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa 

kewirausahaan, kesempatan kerja untuk mencari nafkah. sedangkan yang tidak layak 

dibantu itu dari mengajukan bantuan syaratnya tidak lengkap, usaha tidak berjalan 

baik, baru membuka usahanya 3  bulan” 

Dapat penulis simpulkan bahwa sebagai pemerintah memang harus mendata 

terlebih dahulu untuk memberi bantuan sehingga bantuan yang diberi itu bisa merata 

dan tidak sembarang orang yang menerima bantuan UKM itu, dan pemerintah juga 

sebaiknya melihat langsung pelaku dan kriteria pelaku yang harus dibantu, bahkan 

kenyataan yang terjadi juga sering kali dijumpai orang-orang yang membuka 

usahanya tidak sungguh-sungguh melainkan mengejar bantuan yang akan dikasih dan 

setelah dikasih bantuan itu ia menutup dan bukan untuk usahanya. 

c. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah 

kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada 

poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam 

menanggapi suatu kebijakan. 

 Bagaimana tingkat kepatuhan dan respon dari aparatur Kecamatan 

Tanjungpinang Kota dalam mengimplementasikan UKM diKelurahan Kampung 

Bugis pada tahun 2013? Pertanyaan tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Yanti yang 

menyatakan kepatuhan dan respon dari Kecamatan cukup baik hanya saja lebih 

diperhatikan sehingga bisa lebih baik lagi  : 

“Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana cukup baik tapi masih saja banyak 

terdapat kecurangan terhadap pelaku UKM yang dibantu karena dana yang di kasih 

tidak digunakan sesuai yang diharapkan”. 

   

Pernyataan ibu Yanti yang menjelaskan tingkat kepatuhan dan respon dari kecamatan 

maupun pelaksanaan tugasnya juga dijelaskan oleh bapak Hendri yang menyatakan  : 
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“Pihak pemerintah sudah memberikan respon yang luar biasa kepada masyarakat 

tersebut, supaya mereka juga harus mempunyai semangat dalam mengembangkan 

dan memajukan usahanya sendiri” 

 

Bapak Hendri juga menyatakan bahwa pemerintah berperan penting kepada 

masyarakatnya sehingga  mempunyai tanggungjawab terhadap kepatuhan dan 

responnya, hal tersebut juga dinyatakan oleh bapak Denny yaitu sebagai berikut : 

“Kami sebagai masyarakat ikut senang terhadap bantuan yang diberikan kepada 

kami, ternyata respon dari pemerintah untuk usaha kecil ini sangat mendukung tapi 

saya sendiri tidak pernah mendapat dan merasakan  bantuan dari masyarakat, Cuma 

saya sangat mendukung atas program pemerintah ini”  

 

Dapat penulis smpulkan bahwa kinerja dan respon dari para pegawai 

kecamatan sudah cukup optimal namun masyarakatnya saja tidak mau berkeja sama 

untuk mengunakan dana bantuan tersebut dengan baik, kesalahan yang dari 

masyarakat ini bisa sangat berdampak buruk oleh kinerja para pemerintah, yang 

awalnya respon pemerintah cukup baik dan bagus terganggu dan berkurang oleh 

kelakuan dari masyarakat yang mempunyai usaha ini yang digunakan bantuan 

tersebut bukan untuk mengembangkan usahanya melainkan kerugian yang didapat 

oleh pemerintah dari prilaku masyarakat yang menyimpang ini. 

Apa saja faktor pendukung dan penghambat pada saat mengimplementasikan 

pemberdayaan dalam Usaha Kecil Menegah (UKM) pada tahun 2013. Ibu Yanti 

menyatakan tentang faktor penghambat dan faktor pendukung sebagai berikut : 

“Faktor pengambatnya yaitu masyarakatnya sendiri susah diajak kerja sama, dana 

tidak di gunakan dengan baik, tidak untuk meningkatkan usahanya, tidak 

bertanggung jawab. 
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Faktor pendukukngnya yaitu dengan bantuan dana untuk Usaha Kecil Menengah ini 

bisa membuat pelaku di Kelurahan Kampung Bugis terbantu, dari segi pendapatan 

ekonomi” 

 

Jika faktor penghambat yang menjadi permasalahnya pasti setiap usaha sulit untuk 

dijalankan, Pernyataan ibu Yanti ditambahan bapak Hendri supaya bisa pendapat dari 

ibu Yanti bisa memperkuat oleh pernyataan bapak Hendri yang menyatakan bahwa : 

“Iya, gara-gara masyarakat faktor penghambat itu terkendala salah mereka sendiri 

yang membuat bantuan UKM kedepannya akan terhambat dan tidak lancar, buktinya 

terakhir bantuan UKM yang digulirkan itu pada tahun 2013, dari awal 2014 sampai 

detik ini pihak pemerintah belum ada mengeluarkan bantuan dana lagi untuk pelaku 

UKM” 

Menurut penulis faktor penghambat dan faktor pendukung sama-sama mempunyai 

kelebihan dan kekurangan namun tergantung dari masalah yang di hadapi contohnya 

jika masyarakat sendiri tidak mau bertanggung jawab atas bantuan yang di kasih 

pemerintah berarti ini tidak salah pemerintah tapi yang salah masyarakatnya sendiri 

karena pemerintah sendiri sudah merespon untuk meningkatakan dan membantu 

perekononian masyarakt itu sendiri. Sehingga faktor penghambat yang membuat 

susah masyarakat sendiri yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah tapi justru 

mempersulitkan kinerja para pihak pemerintahan namun faktor pendukung sendiri 

juga selain membantu pihak pemerintah juga mendapat hasil yang bagus dan baik 

pula untuk pelaku UKM jika mereka benar-benar mematuhi setiap kebijakan dalam 

bantuan yang telah diberikan. 

Sampai tahun 2013 masih adakah masyarakat yang membuka Usaha Kecil 

Menengah mendapatkan bantuan? Pernyataan oleh bapak Hendri yaitu : 
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“Bantuan untuk usaha kecil menengah pada tahun 2013 dana bantuan masih diberi 

kepada pelaku, tapi setiap tahun ketahun kami melihat tidak ada peningkatan dari 

pelaku yang pernah di bantu, dan pada tahun 2014 dari januari sampai sekarang 

pihak pusat belum mengelurkan dana bantuan sama sekali untuk usaha kecil 

menengah, karena kesalahan dari pelaku bahwa dana bantuan itu tidak untuk 

meneingkatkan dan mengembangkan usahanya melainkan untuk keperluan mereka 

pribadi. Maka kebijakan pemerintah tidak mengelurkan dana bantuan melainkan 

meminta ganti rugi kepada pelaku yang pernah di bantu”. 

 

Pada tahun 2013 masih ada bantuan untuk pelaku UKM tapi pada tahun 2014 yang 

belum keluar bantuannya, sehingga banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh 

masyarakat yang tidak mempunyai kesadaran sehingga masyarakat ditahun 2014 

tidak merasakan bantuan langsung dari pihak pemerintah dan hal tersebut dikatakan 

oleh bapak Hendri diperkuat oleh ibu Yuniarti ia menyatakan : 

“Saya sebagai masayarakat sekaligus pemilik usaha UKM yang aktif pada  

tahun 2013 saya masih mendapat bantuan dana usaha, tapi ditahun 2014 ini saya 

wdh ajukan proposal tapi dari januari hingga sekarang ini belum ada diberikan, tiap 

tahunnya saya selalu mendapatkan bantuan tapi tahun ini saja yang belum cair 

bantuan untuk saya” 

 

Pernyataan dari ibu Yuniarti selaku pelaku UKM ia mengatakan bahwa dari tahun 

ketahun saya mendapatkan bantuan tapi ditahun 2014 ini saya tidak mendapakannya 

padahal saya sudah memasukan proposal bantuan, dan pernyataan ini ditambahkan 

oleh Ibu Yanti, ibu Yantimenyatakan : 

“Iya, memang betul sekali pada tahun 2013 pemerintah masih mengulirkan dana 

untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) Tapi dikarenakan dana yang dikasih di tahun 

2013 itu tidak digunakan dengan baik maka pemerintah memberi kebijakan kepada 

pemilik yang mendapatkan dana tersebut  bagi yang tidak bisa mengembangkan 

usahanya maka dana yang telah diberikan tersebut agar dikembalikan jika tidak 

pihak pemerintah sendirilah yang akan turun tangan dengan menarik kembali dana 

tersebut” 
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Masalah dari informan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa bantuan dari tahun 

2013 pemerintah masih mengulirkan bantuan untuk pelaku Usaha Kecil Menengah 

(UKM) tapi pada tahun 2014 pada saat ini belum ada digulirkan karena kesalahan 

ditahun 2013 yang setiap pelaku tidak mengembangkan usahanya berdampak ditahun 

2014 yang kesalahan terjadi dari masyarakat sendiri yang tidak mau 

bertanggungjawab atas bantuan tersebut hingga pemerintah pun mengeluarkan 

kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah itu sangat pantas karena bantuan dana 

yang di kasih itu memang untuk meningkatkan usahanya bukan malah untuk 

mengunakan keperluan pribadi mereka. 

Disini penulis juga membahas wawancara dengan masyarakat yang 

mempunyai Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kelurahan Kampung Bugis.Pada saat 

membuka dan mengembangkan usaha ini apakah ibu menggunakan modal sendiri 

atau mendapatakn bantuan? Dan Ibu Yuniarti juga mengatakan modal yang saya 

pakai pertama modal sendiri kemudian mendapat bantuan dari pemerintah dan saya 

menggunakan modal untuk usaha ini agar bisa mengembangkan usaha saya, ibu 

Yuniarti menyatakanbahwa : 

“Pertama saya menggunakan modal saya sendiri tapi lama kelamaan saya 

mendapatkan bantuan karena setiap tahunnya saya selalu mendapatkan bantuan 

sebab dengan bantuan modal dari pemerintahlah yang bisa mebantu saya untuk 

mengembangkan usaha yang selama ini saya tekuni dan saya rasa membuat syarat-

syaratnya tidak sesulit yang dibanyankan tergantung kita sendiri aja mengerti apa 

tidak membuatnya buktinya saya mendapatkan bantuan itu” 

 

Selain menggunakan modal sendiri ada juga pelaku UKM menggunakan modal 

dengan pinjaman kepada orang lain dan hal ini dapat disampaikan oleh Pernyataan 
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ibu Yuniarti sangat bertolak belakang dengan pernyataan ibu Lisnawati yang 

mengatakan : 

“Saya menggunakan modal sendiri, saya tidak pernah mengunakan dan 

mendapatkan modal pihak lain apa lagi dari pemerinta karena saya berfikir untuk 

mendapatkan bantuan itu sangat sulit dan saya binggung jadi maka dari itu saya 

tidak pernah masukan bantuan kepemerintah” 

 

Pernyataan dari ibu Yuniarti tidak sama dengan pernyataan dari ketiga pelaku UKM 

tersebut, seperti pernyataan ibu Lisnawati, Ibu Syam dan bapak Denny  mereka 

mengatakan hal yang sama, dan mereka juga menggunakan modal sendiri dan juga 

pinjaman dari koperasi, dan pernyataan ibu Syam dan bapak Denny sebagai berikut : 

“pernyataan bapak Denny dan ibu Syam sama bahkan mereka membuka dan 

mengembangkan usaha mereka, memakai dan menggunakan modal sendiri saya 

membuka usaha ini, ibu Syam mengatakan, alhamdullillah dengan modal sendiri 

usaha yang saya buka bertahun-tahun lamanya bisa bertahan sampai detik ini, 

memang selalu ada kendala dan hambatannya tapi saya tetap bersemangat dan tidak 

putus asa, bapak Denny jg menyatak hal yang sama saya juga menggunakan modal 

sendiri biarpun sangat minim sekali untung mengembangkan usaha ini tapi saya 

tetap membukanya agar bisa berkembang” 

Dari upaya yang disampaikan dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat di 

Kelurahan Kampung Bugis tidak semua mendapatkan bantuan dalam usaha yang 

mereka tekuni, disini lebih banyak yang tidak mendapatkan bantuan  dari pada yang 

mendapat bantuan dari pemerintah, sebenarnya perhatian dari pemerintah seperti 

dinas social, dinas UKM sangat memperhatikan sehingga mereka mengeluarkan 

bantuan untuk setiap pelaku yang menekuni usahanya dengan seungguh-sungguh 

agar bisa terus dibantu, tapi banyak juga masyarakat yang menjadi pelaku UKM 

mengunakan modal sendiri. 



41 
 

Selama membuka usaha ini adakah kendala dan hambatan untuk mengembangkan 

usahanya? Ibu Habibahmenyatakan : 

“Kendalanya setiap pelaku UKM seperti kami ini banyak sekali mendapatkan 

kendala-kendala salah stunya seperti setiap berjualan kadang tidak habis yang saya 

jual dan mendapatkan kerugian, bahkan pernah juga habis terjual dan mendapatkan 

untung, terutama dalam modal sangat rentan sekali untuk mengembangkan usaha 

kami,” 

Setiap pelaku dan pengusaha pasti selalu mendapatkan kerugian sama halnya dengan 

ibu Ina yang juga menyatakan hal yang sama dengan ibu Habibah, ia menambahkan 

bawa  ia juga meraskan : 

“Kendalanya pemasukan, pemsukan tidak seberapa untuk lebih mengembangkan 

usaha ini, intinya kami para pelaku UKM sangat butuh bantuan dari pemerintah 

agar usaha yang kami jalanin ini sedikit lebih diperhatikan sehingga kami juga bisa 

lancar dalam mengembangkan dan menjalankan usaha ini” 

 

Selain ibu Ina dan ibu Habibah ternayata ibu Zainap juga menambahkan hal yang 

serupa supaya bisa memperkuat pernyataan dari kedua pelaku tersebut dan 

pernayataan ibu zainap yaitu : 

“Ya saya setuju sekali sama pernyataan ibu Ina dan ibu Habibah, memang benar 

sekali setiap wirausaha apalagi usaha kecil seperti kami, kendala dan hambatannya 

itu pasti dialami hanya saya tergantung setiap orang menghadapi hambatan tersebut, 

kadang bisa untung dan juga rugi dan jugasetiap wirausaha pasti memiliki 

kendalanyayang sama seperti kendala dimodal saja yang selama ini menjadi 

hambatan untuk maju dan berkembang” 

 

Pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa hambatan maupun kendala 

yang sering terjadi disetiap pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) lebih banyak 

mengeluh atas modal yang menjadi permasalahan untuk menegembangkan usahanya, 

tapi kendala dan hambatan yang dialami itu bukan kesalahan dari pemerintah 

melainkan salah dari masing-masing yang membuka usahanya, ya wajar saja jika 
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setiap individu pernah merasakan hambatan maupun kendalanya semua itu tergantung 

pelaku UKM nya saja yang menyikapinya agar usaha mereka bisa tetap berjalan dan 

berkembang, pihak pemerintah juga sudah mempunyai program untuk UKM agar 

masyarakat bisa terbantu apalagi dalam bantuan yang dikasih oleh pemerintah untuk 

meringankan modal yang dikeluarkan tapi itu semua balik lagi kepelaku UKM. 

Pernahkah ibu mengajukan bantuan dana untuk pemerintah, untuk usaha ini? Ibu Ana 

menyatakan : 

“Iya saya pernah beberapa kali mengajukan bantuan untuk usaha saya tapi hingga 

detik ini saya tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah padahal usaha 

yang saya jalani ini sangat membutuhkan modal tambahan setidaknya saya bisa 

mengembangkan usaha kecil saya ini, saya pun tidak tahu apa yang salah pada 

proposal yang saya ajukan padahal saya merasa sudah lengkap memasukan berkas 

tersebut” 

 

Dapat dilihat jika pelaku sudah mencoba minta bantu dengan memasukan 

berkas tapi tidak juga mendapatkan bantuan pasti permasalahan itu dari 

masyarakatnya sendiri, bisa saja syarat-syarat yang sudah ditentukan dari pemerintah 

tidak lengkap, dan dari pernyataan ibu Ana tersebut merasa sangat susah untuk 

mendapatkan bantuan dari pemerintah dan bapak Denny juga menambahkan hal yang 

serupa : 

“saya juga Sudah pernah mencoba masukan proposal dengan sayarat-syarat yang 

telah ditentukan tapi sayangnya saya tidak pernah ada tanggapan dari pihak 

pemerintah, dan persayaratannya juga sangat susah dan saya juga tidak penah lagi 

meminta bantuan dari pemerintah melainkan memakai modal sendiri dan bisa juga 

bisa pinjaman dari koperasi” 

 

Dari pernyataan ibu Ana dan bapak Denny juga terjadi hal yang sama kepada ibu 

Linda yang pernah mengajukan bantuan untuk usahanya yang ia jalankan, dan ibu 

Linda juga menambahkan : 
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“Pernah Cuma sekali, dan sekarang tidak pernah lagi karena menurut saya sangat 

sulit untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, jika sekali saja sudah sulit jadi 

saya tidak pernah lagi mengajukan bantuan itu, bagi saya lebih mudah dapat 

pinjaman dari orang atau koperasi untuk menambahkan modal usaha saya biarpun 

itu berupa pinjaman tapi itu tidak sesulit bantuan yang didapat dari pemerintah” 

 

Menurut pernyataan dari beberapa pelaku UKM tersebut dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat Kampung Bugis sudah mencoba meminta bantuan dari pemerintah namun 

tidak ada tanggapan, bisa saja tidak ada tanggapan dari pemerintah disini bisa karena 

persyaratan dalam mengajukan bantuan itu tidak lengkap dan bahkan masyarakat 

sendiri juga mengatakan sangat susah dan sulit untuk melampirkan persyaratannya 

hanya untuk mendapatkan bantuan tersebut, dan tidak sedikit juga pelaku UKM 

tersebut mendapatkan dana untuk mengembangkan usaha mereka dengan pinjaman 

dari orang dan juga pinjaman dari koperasi tapi jika sulitnya bantuan dari pemerintah 

karena syarat-syaratnya jadi kalau persyaratannya lengkap pasti mendapat bantuan 

tersebut dengan mudahnya. 

Untuk menjawab rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini 

yaitu bagaimana implementasi kebijakan dalam pemberdayaan usaha kecil menengah 

(UKM) di Kelurahan Kampung Bugis oleh pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 

2013. Yang mana hasil wawancara dengan informan yang terkait dengan 

implementasi UKM di Kelurahan Kampung Bugis seperti Kecamatan Kampung 

Bugis, Kelurahan Kampung Bugis, Dinas UKM  Kota Tanjungpinang, dan 

masyarakat yang memepunyai usaha. 

 Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Usaha Kecil Menengah 

(UKM) di Kelurahan Kampung Bugis tersebut belum sesuai dan tidak berjalan 
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dengan baik seperti apa yang diharapkan, tidak berjalan sesuai dengan kebijakan yang 

sudah di tetepkan oleh pemerintah dan dari hasil akhir dapat kita sesuaikan dengan 

teori yang dikemukakan oleh Merille Grindleyaitu dengan tingkat implementasi 

content of policy yaitu isi kebijakan dan context of policy yaitu lingkungan kebijakan, 

yang terutama untuk isi kebijakan masing-masing terdiri dari indikator seperti 

kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang dicapai 

menurut penulis sudah sesuai, letak pengambilan keputusan, sumber daya yang 

digunakan, karakteristik dan razim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan respon 

dari pelaksana belum cukup mendukung dalam implementasi tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tentangimplementasi kebijakan dalam 

pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kelurahan Kampung Bugis oleh 

pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2013, dengan adanya unsur kepentingan yang 

berupa bantuan dari pemerintah untuk memberi bantuan untuk usaha ini tujuannya 

untuk kesejahteraan rakyat dan membantu masyarakat miskin. 

Sedangkan indikator tipe manfaatnya sendiri sudah dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat yang mempunyai usaha, hanya saja masyarakat tersebut tidak taat sama 

peraturan pemerintah yang mana akan mengunakan dana bantuan tersebut  melainkan 

untuk kepentingan lain dan Kelurahan Kampung Bugis sendiri belum bisa mengatasi 

permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahun 2013, sampai saat ini dana 

bantuan yang seharusnya untuk mengembangkan usaha pada masyarakat tetapi tidak 

tampak hasilnya, hingga pada tahun 2014 dari januari hingga sekarang pihak 
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pemerintah tidak ada mengeluarkan lagi bantuan dana untuk Usaha Kecil Menengah 

karena kendala di tahun 2013 tahun lalu. 

Untuk indikator perubahan yang ingin dicapai tentu saja pemerintah 

memberikan perubahan untuk masyarakat agar bisa lebih meningkatkan pendapat 

keluarga yang bisa sejahtera.letak pengambilan keputusan dari pemerintah masih 

kurang dan lemah sehingga dari tahun ketahun tidak ada perubahan terhadap pelaku 

UKM tersebut.sama halnya dengan indikator karakteristik lembaga dan razim yang 

berkuasa di Kelurahan Kampung Bugis jusa masih lemah untuk menjalankan tugas 

fungsi kontrol terhadap pelaksana program pemerintah itu sendiri. Berdasarkan 

wawancara dengan pelaksana program di kelurahan, kecamatan dan di dinas UKM 

yang menyatakan  program pemerintah dalam bentuk UKM juga dirasakan oleh 

pelaku UKM dengan mengikuti bazar, pameran cuma saja sumber daya aparatur 

belum optimaldan untuk respon dan kepatuhan dalam wawancara dengan lurah 

Kampung Bugis sangat baik respon pemerintah terhadap usaha-usaha tersebut. 

Menurut penulis teori yang digunakan dalam penelitian ini yang 

menggunakan teori Merille Grindle memang benar bahwa keberhasilan implementasi 

tersebut amat ditentukan oleh tingkat implementasi, tapi isi dan lingkungan kebijakan 

itu harus menjadi pendukung dari sebuah implementasi kebijakan untuk tercapainya 

tujuan yang diharapkan kebijakan itu sendiri. 

Dalam penelitian ini juga yang mana isi dan lingkungan kebijakan itu sendiri 

sudah sesuai dan beberapa indikatornya sudah cukup mendukung tapi ada beberapa 
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indikator yang belum cukup mendukung sehingga beberapa indikator tersebut 

menjadi penghambat untuk kelancaran dalam mengimplementasikan kebijakan dalam 

pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kelurahan Kampung Bugis oleh 

pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 

H. PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat 

dibuktikan dengan hasil temuan data yang diperoleh dalam implementasi kebijakan 

UKM dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan kampung bugis dengan 

menggunakan teori  Merille S Grindle ada 2 faktor yaitu isi kebijakan dan lingkungan 

kebijakan yang mana masing-masing faktor terdiri dari indikator-indikator sebagai 

berikut: 

1. Isi kebijakan (content of policy) 

Isi kebijakan untuk implementasi kebijakan dalam pemberdayaan Usaha Kecil 

Menengah (UKM) di Kelurahan Kampung Bugis oleh pemerintah Kota 

Tanjungpinang tahun 2013, yang menjelaskan dalam isi kebijakan kepentingan-

kepentingan yang mempengaruhi seperti, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin 

dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang 

digunakan, belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan karena bantuan 

Usaha Kecil Menengah (UKM) itu tidak digunakan dengan mengembangkan usaha 

tersebut melainkan untuk kepentingan sendiri sehingga buat para pelaku UKM dari 

tahun ketahun tidak membuahkan hasil yang baik dan pemerintah juga menegaskan 
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bahwa pelaku yang mendapatbantuan dana UKM yang tidak aktif usahanya akan 

ditarik kembali dana bantuan tersebut. 

2. Lingkungan Kebijakan (Context if Policy) 

Lingkungan kebijakan untuk implementasi kebijakan dalam pemberdayaan 

Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kelurahan Kampung Bugis oleh pemerintah Kota 

Tanjungpinang tahun 2013, yang menjelaskan dalam lingkungan kebijakan  seperti: 

kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari actor yang terlibat, 

karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan adanya respon 

dari pelaksana. Didalam lingkungan kebijakan juga belum berjalan dengan maksimal, 

cuma saja pihak pemerintah baik dari dinas UKM, Kelurahan, Kecamatan sendiri 

yang sudah memberikan respon yang cukup baik kepada masyarakat, intinya jika 

mayarakat juga bisa berkerja sama dengan pihak pemerintah pasti bantuan yang 

diberi setiap tahunnya akan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Tapi 

kesalahan yang datang itu dari masyarakatnya sendiri yang tidak bisa 

pertanggungjawabkan atas bantuan yang ada. 

Selain itu ada dua faktor,faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

penelitian implementasi kebijakan dalam pemberdayaan Usaha Kecil Menengah 

(UKM) diKelurahan Kampung Bugis oleh pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 

2013 yaitu : 

Faktor pendukungnya sebagai berikut.pihak pemerintah sangat peduli untuk 

memeberikan bantuan dana UKM supaya masyarakat bisa mengembangakan usaha 

yang mandiri khususnya untuk para pelaku UKM yang merasa cukup terbantu atas 



48 
 

bantuan dari pemerintah, Selain kebijakan pemerintah, pemerintah juga memberikan 

waktu para pelaku agar bisa mengembangkan usahanya. Faktor penghambat dalam 

penelitian implementasi kebijakan dalam pemberdayaan Usaha Kecil Menengah 

(UKM) di Kelurahan Kampung Bugis oleh pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 

2013 yaitu: Faktor dari segi perekonomian masyarakat, Ada sebagian pelaku UKM 

tidak mempunyai kesadaran, Fungsi kontrol yang belum maksimal mungkin, 

masyarakat yang tidak bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah. 

B. SARAN 

1. Setelah melakukan penelitian ini, sebaiknya pihak Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kota Tanjungpinang lebih 

memperhatikan setiap pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang harus dan 

wajib dibantu dengan lebih teliti hingga tidak ada lagi kesalahan dan 

penyimpangan pada tahun yang akan datang nantinya. 

2. Untuk aparatur pemerintah sebaiknya juga lebih memperhatikan kinerjanya 

agar lebih ditingkatkan lagi sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. 

3. Masyarakat juga seharusnya mempunyai kesadaran yang tinggi atas 

kepedulian pemerintah untuk usahanya. 
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