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Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis 

ekonomi kreatif mempunyai potensi yang bagus hal ini didukung dengan 

pertumbuhan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan, yang terus 

mengalami peningkatan. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan 

Kabupaten Bintan selaku lembaga pemerintah yang diberi wewenang atas 

pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Bintan, melakukan upaya 

pengembangan UMKM kreatif. Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang tepat 

yang diseuaikan dengan potensi dan kondisi daerah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui strategi Dinas Koperasi, 

UKM, Perindustrian Dan Perdagangan dalam pengembangan UMKM berbasis 

ekonomi kreatif di Kabupaten Bintan. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan berjumlah 15 (lima 

belas) orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi 

dan dokumentasi. 

Dari hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa strategi 

pengembangan UMKM kreatif yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, 

Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bintan berdasarkan strategi yang telah 

ditetapkan oleh Kementrian Koperasi dan UKM dan juga didasarkan dengan 

kebijakan Pemerintah Kabupaten serta visi misi Dinas Koperasi, UKM, 

Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bintan, yang kemudian dilaksanakan 

dalam bentuk program. Program yang dilaksanakan adalah program peningkatan 

wirausaha bagi pelaku UMKM, program peningkatan sarana dan prasarana 

aparatur, program revitalisasi UMKM, program penyederhanaan perijinan, serta 

program peningkatan pengawasan bagi pelaku UMKM. Adapun, Faktor-faktor 

yang mempengaruhi strategi pengembangan UMKM kreatif adalah seperti, 

Ketersediaan tenaga pelaksana; Ketersediaan anggaran; Sumber daya manusia; 

Sarana dan prasarana (fasilitas); Adanya kerjasama dengan pihak ketiga; serta 

Jangka waktu. 

Kata kunci : Pengembangan ekonomi kreatif, Strategi pengembangan 

UMKM 
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Abstract 

Development of Micro, Small and Medium that using creative economy 

base has good potential because supported by the growth of tourism potential in 

Bintan egency that continue to increase. Department of Cooperatives, SMEs, 

Trade and Industry as the government agencies  authorized for development of 

SMEs in Bintan regency, do SMEs development efforts. Because of that needed 

some strategies to conform with the potential and conditions of the area. 

The purpose of this research is to know the strategy of Department of 

Cooperatives, SMEs, Trade and Industry in development SMEs that used creative 

economy base in Bintan Regency. The type of this research used descriptive 

research with qualitative approach. The informants numbering is 15 (fifteen) 

people. The techniques of data collection are interview, observation, and 

documentation. 

The result of this research and the conclusion is creative SME 

development strategy implemented by Department Cooperatives, SMEs, Trade 

and Industry Bintan regency that based on the strategy set by the ministry of 

cooperatives and SMEs and also based with the district government policies as 

well as the vision and mission of Department of Cooperatives, SMEs, Trade and 

Industry Bintan Regency, which is then executed in the form of program. Program 

implemented is an increase in entrepreneurial program for SMEs, simplification 

of licensing program, and increasing surveillance program for SMEs. As the 

factors that influence the strategy of creative  SME development are availability 

of executive power; availability of budgets; human resources; facilities and 

infrastructure; cooperation with third parties; and time period. 

Keywords: Development of creative economy, strategy of Development SMEs. 
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STRATEGI DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN KABUPATEN BINTAN DALAM PENGEMBANGAN 

EKONOMI KREATIF BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 

(UMKM) DI KABUPATEN BINTAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya 

perekonomian nasional. Banyak usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor 

termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan 

sampai terhenti aktifitasnya pada tahun 1998. Namun, Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian di 

tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi 

(Danuar,2013). UMKM menjadi salah satu alat stabilisator di tengah 

masyarakat baik di bidang politik, sosial, ekonomi, keamanan dan budaya. 

UMKM menjadi faktor penting dalam pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi nasional karena mampu  menciptakan  lapangan pekerjaan, menekan 

angka pengangguran serta menjadi sumber pemasukan daerah.  

Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM (2012) dalam Danuar 

(2013:31) menyebutkan UMKM yang berkembang saat ini terbagi menjadi 

beberapa kategori yaitu pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, listrik, 

gas, air bersih, perdagangan, hotel, restoran, jasa-jasa swasta, dan industri 

pengolahan yang salah satunya mencakup industri kreatif. Sektor industri 

kreatif diyakini mampu bertahan ketika berbagai sektor lain dilanda krisis 

keuangan global. Pemerintah mulai melirik industri kreatif sebagai alternatif 

roda penggerak ekonomi yang akan terus berputar. Industri kreatif meliputi 14 

subsektor, yaitu periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, bus        
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ana, video, film, dan fotografi, permainan  interaktif, musik, seni pertunjukan, 

penerbitan dan percetakan, layanan  komputer dan peranti lunak, televisi dan 

radio, serta riset dan pengembangannya. 

Departemen Perdagangan (2008) dalam Danuar (2013:27) 

menyebutkan industri kreatif adalah bagian tak terpisahkan dari ekonomi 

kreatif. Ekonomi kreatif dapat dikatakan sebagai sistem transaksi penawaran 

dan permintaan yang bersumber pada kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh 

sektor industri yang disebut industri kreatif. Pemerintah menyadari bahwa 

ekonomi kreatif yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan 

mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual 

adalah harapan bagi ekonomi Indonesia untuk bangkit, bersaing, dan meraih 

keunggulan dalam ekonomi global. 

Salah satu harapan itu terletak pada UMKM. UMKM merupakan 

kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan 

pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam 

proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. 

Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus 

memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan 

seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha 

ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN). 
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Meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian 

nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang 

bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, 

pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan dan iklim 

usaha. Melihat potensi UMKM yang begitu besar sekaligus tantangannya, 

Pemerintah Daerah dituntut mampu melakukan berbagai upaya yang dapat 

mendukung perkembangan UMKM. Salah satu Pemerintah Daerah yang 

memiliki program untuk mendukung perkembangan UMKM adalah Kabupaten 

Bintan. 

Kabupaten Bintan yang merupakan bagian dari provinsi Kepulauan 

Riau memiliki luas lautan sebesar 86.398,33 km
2 

sedangkan luas daratannya 

yaitu 1.319,51 km
2
. Kabupaten ini terdiri dari 241 buah pulau besar 

dan kecil. Hanya 49 buah yang berpenghuni sedangkan sisanya walaupun 

belum berpenghuni, namun sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian 

khususnya kegiatan perkebunan. Secara geografis, Kabupaten Bintan berada 

pada posisi yang strategis yaitu pada alur laut kepulauan Indonesia yang 

berseberangan dengan jalur Laut Cina Selatan, Selat Malaka Stait, dan Selat 

Singapura. Ini menyebabkan perairan tersebut menjadi pusat lalu lintas 

transportasi laut dan mempunyai nilai strategis untuk perdagangan dan industri. 

Kabupaten Bintan memiliki banyak UMKM yang potensial. Dari 

database yang peneliti peroleh dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Bintan, ada 2223 unit usaha, yang terdiri dari 1675 

usaha mikro, 384 usaha kecil dan 164 usaha menengah. (Laporan Evaluasi 
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Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan 

Tahun 2015). 

Hanya saja pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif masih 

belum maksimal dan banyak kendala yang dihadapi, baik oleh Pemerintah 

Daerah maupun pelaku usaha UMKM. Kendala untuk UMKM seperti sumber 

daya manusia yang minim, kurangnya pengetahuan dan penguasaan teknologi 

yang modern serta modal. Pemerintah dianggap perlu meningkatkan perannya 

dalam memberdayakan UMKM berbasis pada ekonomi kreatif  karena seperti 

yang telah diuraikan bahwa melalui ekonomi yang  kreatif, pengembangan 

ekonomi daerah dapat terbangun. 

Pengembangan UMKM tidak terlepas dari  pada peran pemerintah 

sebagai fasilitator. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah 

seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan si pelaku usaha tersebut dengan 

melihat permasalahan yang dihadapi. Salah satu kebijakannya yang berperan 

yaitu strategi untuk pengembangannya. Strategi yang ditetapkan sangat 

mempengaruhi perkembangan UMKM, apakah akan berkembang atau justru 

mengalami penurunan. Oleh karena itu diperlukan komunikasi yang efektif 

antara si pelaku usaha yaitu UMKM dan pemerintah setempat. 

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan tersebut, ada beberapa 

gejala yang ditimbulkan, yaitu: 

1. Masih terbatasnya jangkauan UMKM dalam memasarkan produk mereka. 

2. Sulitnya UMKM mendapatkan bantuan fasilitas untuk menunjang proses 

produksi mereka, dan menghasilkan produk yang kreatif. 



 

5 

 

3. Masih sedikit tenaga kerja yang diserap dari UMKM yang ada. 

Dari beberapa gejala tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Strategi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 

Perdagangan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bintan”. 

B. Kerangka Teori 

1. Strategi 

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan 

oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal 

dari kata Strategos dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos 

atau tentara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau 

skema untuk mencapai sasaran yang dituju.  

Sedangkan secara terminologi banyak ahli telah mengemukakan 

definisi strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun pada 

dasarnya kesemuanya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni 

pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, diantara para ahli yang 

merumuskan tentang definisi strategi tersebut salah satu proses dimana untuk 

mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi 

pada suatu persaingan guna mencapai sasaran. Jadi pada dasarnya strategi 

merupakan alat untuk mencapai tujuan. 

Menurut Stephanie K. Marrus dalam Lusi (2012:10) strategi 

didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak 

yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan 
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suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Jadi 

strategi dalam penelitian ini adalah proses penentuan rencana Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bintan sebagai tujuan jangka panjang dalam 

mengembangkan UMKM berbasis ekonomi kreatif yang sudah ada agar tetap 

eksis. 

Selanjutnya Quinn dalam Lusi mengartikan strategi adalah suatu bentuk 

atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan 

dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang 

utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan 

pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk 

yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan 

kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam 

lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh.  

Selanjutnya Siagian (2004:20) menyatakan bahwa strategi adalah 

serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen 

puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam 

rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Dari beberapa pendapat di atas, 

maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh 

manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini 

meliputi : tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu 

organisasi dalam mempertahankan eksistensi dan menenangkan persaingan, 

terutama perusahaan atau organisasi harus memilki keunggulan kompetitif. 
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Strategi yang baik akan memberikan gambaran tindakan utama dan 

pola keputusan yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi. Strategi 

juga sebagai perumusan visi dan misi suatu organisasi atau perusahaan. 

Setiap organisasi khususnya pemerintah, bertujuan untuk memberikan 

pelayanan yang baik bagi pelanggannya. Oleh karena itu, setiap strategi 

perusahaan atau organisasi harus diarahkan bagi para pelanggan. Hal ini seperti 

yang dijelaskan Hamel dan Prahalad dalam Atmadja (2015:14-15), “bahwa 

strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) 

dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa 

yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan”. Dengan demikian, 

strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai 

dari apa yang terjadi. Misalnya strategi itu mungkin mengarahkan organisasi 

itu ke arah pengurangan biaya, perbaikan kualitas, dan memperluas pasar. 

Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen 

memerlukan kompetensi inti (core competencies). 

Goldworthy dan Ashley (1996:98) mengusulkan tujuh aturan dasar 

dalam merumuskan suatu strategi sebagai berikut : 

a. Ia harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya 

masa sekarang. 

b. Arahan strategi harus bisa menentukan rencana dan bukan sebaliknya. 

c. Strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata pada 

pertimbangan keuangan. 

d. Ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. 
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e. Strategi harus mempunyai orientasi eksternal. 

f. Fleksibilitas adalah sangat esensial. 

g. Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang. 

Suatu strategi hendaknya mampu memberi informasi kepada pembacanya 

yang sekaligus berarti mudah diperbaharui oleh setiap anggota manajemen 

puncak dan setiap karyawan organisasi. Maka oleh Donelly (1996:109) 

mengemukakan enam informasi yang tidak boleh dilupakan dalam suatu 

strategi, yaitu : 

a. Apa, apa yang akan dilaksanakan. 

b. Mengapa demikian, suatu uraian tentang alasan yang akan dipakai dalam 

menentukan apa diatas. 

c. Siapa yang akan bertanggungjawab untuk atau mengoperasionalkan 

strategi. 

d. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mensukseskan strategi. 

e. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk operasional strategi tersebut. 

f. Hasil apa yang akan diperoleh dari strategi tersebut 

Menurut Bryson seperti yang dikutip Widhiyanti (2012:14) menjelaskan 

bahwa strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program 

tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana 

organisasi itu, apa yang dilakukan dan mengapa organisasi 

melakukannya.Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bintan dalam megambil 

kebijakan apa yang akan dilakukan dan mengapa mengambil kebijakan 

tersebut untuk pengembangan UMKM. 
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Sedangkan pada Rencana Strategis Kementrian Koperasi dan UKM 

Republik Indonesia, strategi yang diambil oleh Pemerintah Pusat dalam upaya 

Pengembangan UMKM adalah dengan membentuk 3 strategi kebijakan, yakni : 

a.  Strategi Perkuatan, yakni strategi yang bertujuan untuk memperkuat 

jalannya usaha sektor UMKM agar keberadaannya dapat selalu eksis dan 

bertahan di tengah perkembangan jaman. 

b. Strategi Pemberdayaan, yakni strategi untuk melakukan usaha-usaha dalam 

rangka untuk memberdayakan segala sumber daya yang mendukung 

keeksistensian sektor UMKM. 

c. Strategi Perlindungan, yakni strategi yang dimaksudkan untuk melindungi 

jalannya usaha UMKM, agar hambatan-hambatan dalam perjalanan 

usahanya dapat diminimalisir. 

2. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah berdasarkan Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2008 tersebut, terdapat beberapa pengertian dan cdefinisi 

tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah sebagai berikut : 

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro sebagai diatur dalam 

Undang-undang ini. 

Adapun kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha, atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta 
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b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi  produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupaka 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah  

atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dalam 

Undang-undang ini. 

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling 

banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan 

paling banyak Rp 2,5 miliar. 

c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil 

atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana dalam Undang-undang ini. 

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling 

banyak Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau 
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2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan 

paling banyak Rp 50 miliar. 

Sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil 

dan menengah, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-undang ini 

merupakan pengakuan pemerintah terhadap usaha mikro yang selama ini 

dianggap sebagai sektor informal yang telah ikut berkontribusi dalam 

memberikan pertumbyhan ekonomi indonesia. 

3. Pengertian Ekonomi Kreatif 

Konsep Ekonomi Kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era 

ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan 

mengandalkan ide dan stock of knowledge dari Sumber Daya Manusia (SDM) 

sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya.  

Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa Industri kreatif 

adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta 

bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan 

dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu 

tersebut. Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2008) merumuskan 

ekonomi kreatif sebagai upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan 

melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan 

memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. 

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Rencana 

Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012-2014. Di 
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dalam rencana strategis itu telah tersusun dengan detail pengembangan 

ekonomi kreatif di Indonesia. 

Mari Elka Pengestu (Tempo, 2014) menyebutkan bahwa ada tujuh isu 

strategis yang menjadi potensi maupun tantangan yang perlu mendapat 

perhatian para pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi kreatif. 

Antara lain, ketersediaan sumber daya kreatif (orang kreatif) profesional dan 

kompetitif; ketersediaan sumber daya alam berkualitas, beragam, dan 

kompetitif; sumber daya budaya yang dapat diakses secara mudah; serta 

industri yang berdaya saing, tumbuh, dan beragam. 

4. Tupoksi dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 

Perdagangan 

Dalam menjalankan peranannya, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten Bintan memiliki tupoksi dan fungsi untuk acuan 

kebijakan yang dibuat. Dalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2008 Tentang 

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan pada bagian 

kedelapan pasal 17 dijelaskan tupoksi dan fungsi dari Dinas Koperasi, UKM, 

Perindustrian dan Perdagangan. 

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, UKM, 

Perindustrian dan Perdagangan pada pasal 7 adalah sebagai berikut: 

(1) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai tugas 

pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang Koperasi, UKM, 

Perindustrian dan Perdagangan.  
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, 

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, menyelenggarakan 

fungsi:  

a) perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan 

Perdagangan;  

b) penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Koperasi, UKM, 

Perindustrian dan Perdagangan;  

c) pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, UKM, Perindustrian 

dan Perdagangan;  

d) pelaksanaan urusan tata usaha dinas;  

e) pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati. 

5. Penyelenggara Pemerintahan Daerah 

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan 

DPRD sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, 

Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan 

dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, 

dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah 

menggunakan  asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari 

pemerintahan daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, 

atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
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adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnya 

sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari praktik-

praktik korupsi. 

Sebagai penyelenggara pemerintahan pemerintah daerah mempunyai 

peranan penting dalam pengembangan dan pemeberdayaan UMKM. Sjaifudin 

(1995:66) menyatakan beberapa strategi pemberdayaan Industri Kecil antara 

lain:  

a. Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial  

Berkembangnya beberapa model penguatan finansial bagi usahawan 

kecil akhir-akhir ini menunjukkan telah semakin menguatnya komitmen 

pemerintah, upaya pemerintah tersebut terwujud dengan membantu 

pengembangan usaha kecil melalui “pemberian modal sementara”.  

b. Pengembangan Pemasaran  

Pada era pasar bebas dimana dunia menjadi tanpa batas terdapat 

penyatuan pasar domestik dengan pasar internasional. Hal ini merupakan 

peluang, tantangan dan sekaligus ancaman bagi pengusaha kecil. Maka dari itu 

terdapat 2 cara dalam strategi pengembangan pemasaran, yaitu:  

1) Meningkatkan Akses Usaha Kecil Kepada Pasar  

Caranya adalah menciptakan pola hubungan produksi subkontrak 

dan promosi yang berkaitan dengan pola subkontrak yang lebih 

diprioritaskan bagi usaha-usaha indusri secara vertikal. Pola yang 

subkontrak mem-berikan manfaat positif bagi peng-usaha kecil karena 
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secara ekonomi usaha kecil menjadi subkontraktor memperoleh jaminan 

pasar dan kontinuitas produksi.  

2) Proteksi Pasar  

Bentuk produksi dalam hal ini melalui konsumsi sekitar 10% dari 

total anggaran pemerintah digunakan untuk mengkonsumsi produk-produk 

badan usaha kecil.  

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia  

Diharapkan dapat terjadi melalui perbaikan sistem pendidikian 

formal, peningkatan keterkaitan dunia pen-didikan dengan pasar kerja 

melalui sistem permagangan pada pusat-pusat penelitian dan 

pengembangan mengem-bangkan SDM dan teknologi seperti melakukan 

pembinaan terhadap industri kecil melalui peningkatan kualitas sumber 

daya manusia secara rutin dan berkelanjutan harus ada dalam setiap 

program kerja pemerintah  

d. Strategi pengaturan dan pengendalian  

1) Pengaturan perijinan  

Secara formal dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur dan memantau 

perkembangan usaha kecil. Ada 3 jenis perijinan yang harus dipenuhi 

antara lain: ijin tempat usaha (kelayakan, lokasi serta dampak terhadap 

lingkungan), ijin usaha industri serta ijin perdagangan. Pada lokasi tertentu 

usaha kecil tidak wajib memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), namun 

sertifikasi masih tetap harus dipenuhi antara lain malalui Surat Ijin Bebas 

Tempat Usaha (SIBTU) untuk usaha kecil yang terdeksi di Lokasi Industri 
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Usaha (LIU) sertasurat tanda pendaftaran industri kecil untuk sentra-sentra 

produksi.  

2) Fungsi kelembagaan  

Fungsi kelembagaan terkait pembinanaan usaha kecil secara terpadu dan 

berjangka panjang harus lebih diefektifkan dengan cara: bidang 

pembinaan, pengawasan dan memberi peluang bagi swasta maupun 

lembaga non pemerintah lainnya untuk terlibat dalam pengembangan 

usaha kecil secara bersama-sama. 

Untuk mencapai strategi seperti yang dikemukakan Sjaifudin di atas 

maka perlu adanya management (pengelolaan). Menurut Terry dalam Kanuna 

(2014:60) pengelolaan (management) merupakan sebuah proses yang khas, 

yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan 

pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran 

yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya. Sejalan dengan Terry, Oey Liang Lee dalam Suprapto 

(2009:43), juga mendefinisikan manajemen sebagai seni perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan atas 

human and national resources (terutama human resources) untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu. 

Pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 
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a) Perencanaan (Planning), adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan 

dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan 

kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki. 

b) Pengorganisasian (Organizing), adalah penentuan, pengelompokan, dan 

pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan. 

c) Pelaksanaan (Actuating), adalah usaha agar setiap anggota kelompok 

mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman pada perencanaan 

dan usaha pengorganisasian. 

d) Pengawasan (Controlling), adalah proses penentuan apa yang seharusnya 

diselesaikan yaitu penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan 

korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana. 

6. Formulasi Strategi  dalam Analisis SWOT  

Siapa pun yang sudah bisa berkecimpung dalam kegiatan perumusan 

strategi perusahaan dan menjadi pelaku dalam proses pengambilan keputusan 

dalam suatu organisasi pasti mengetahui bahwa analisis “SWOT” merupakan 

salah satu instrumen analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat. 

Telah diketahui pula secara luas bahwa “SWOT” merupakan akronim untuk 

kata-kata “Strengths” (kekuatan), “Weaknesses” (kelemahan), “Oportunities” 

(peluang), dan “Threats” (ancaman). Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat 

dalam tubuh suatu organisasi termasuk satuan bisnis tertentu sedangakan 

peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor  lingkungan yang dihadapi oleh 

organisasi atau perusahaan atau satuan bisnis yang bersangkutan. Jika 

dikatakan bahwa analisis “SWOT” dapat merupakan instrumen yang ampuh 
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dalam melakukan analisis stratejik, keampuhan tersebut terletak pada 

kemampuan para penentu strategi perusahaan untuk memaksimalkan peranan 

faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga sekaligus berperan sebagai 

alat untik minimalisasi kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi dan 

menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. Jika para penentu 

strategi perusahaan mampu melakukan kedua hal tersebut dengan tepat, 

biasanya upaya untuk memilih dan menentukan strategi yang efektif 

membuahkan hasil yang diharapkan (Sondang P.Siagian, 2004:172-174). 

Faktor-faktor berupa Kekuatan. Yang dimaksud dengan faktor-faktor 

kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan termasuk satuan-satuan bisnis di 

dalamnya adalah antara lain kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi 

yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di 

pasaran. Dikatakan demikian karena satuan bisnis memiliki sumber, 

keterampilan, produk andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat 

dari para pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah dan 

direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan. Contoh-

contoh bidang-bidang keunggulan itu antara lain ialah kekuatan pada sumber 

keuangan, citra positif, keunggulan kedudukan di pasar, hubungan dengan 

pemasok, loyalitas pengguna produk dan kepercayaan para berbagai pihan 

yang berkepentingan. 

Faktor-faktor Kelemahan. Jika orang berbicara tentang kelemahan yang 

terdapat dalam tubuh suatu satuan bisnis, yang dimaksud ialah keterbatasan 

atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan dan kemampuan yang 
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menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang 

memuaskan. Dalam praktek, berbagai keterbatasan dan kekurangan 

kemampuan tersebut bisa terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau 

tidak dimiliki, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan pemasaran 

yang tidak sesuai dengan tuntunan pasar, produk yang tidak atau kurang 

diminati oleh para pengguna atau calon pengguna dan tingkat perolehan 

keuntungan yang kurang memadai.  

Faktor Peluang. Definisi sederhana tentang peluang ialah “berbagai 

situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis.” Yang 

dimaksud dengan berbagai situasi tersebut antara lain ialah:  

a) kecenderungan penting yang terjadi di kalangan pengguna produk ,  

b) identifikasi suatu segmen pasar yang belum mendapat perhatian,  

c) perubahan dalam kondisi persaingan,  

d) perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang  

e) membuka berbagai kesempatan baru dalam kegiatan berusaha,  

f) hubungan dengan para pembeli yang “akrab,” dan  

g) hubungan dengan pemasok yang “harmonis.”  

Faktor Ancaman. Pengertian ancaman merupakan kebalikan pengertian 

peluang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ancaman “adalah faktor-

faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis.” Jika tidak 

diatasi, ancaman akan mnejadi “ganjalan” bagi satuan bisnis yang 

bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun di masa depan. Berbagai 

contoh, antara lain adalah:  
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a) masuknya pesaing baru di pasar yang sudah dilayani oleh satuan bisnis,  

b) pertumbuhan pasar yang lamban,  

c) meningkatnya posisi tawar pembeli produk yang dihasilkan,  

d) menguatnya posisi tawar pemasok bahan mentah atau bahan baku yang 

diperlukan untuk proses lebih lanjut menjadi produk tertentu,  

e) perkembangan dan perubahan teknologi yang belum dikuasai,  

f) perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya restriktif.  

C. Hasil Penelitian 

1.  Kondisi Secara Umum Permasalahan UMKM Berbasis Ekonomi 

Kreatif  

Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era-ekonomi 

baru yang mengedepankan informasi, serta kreativitas dengan mengandalkan 

ide dan berbagai ilmu pengetahuan dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai 

faktor produksi utama dalam perekonomiannya. 

Di Indonesia industri kreatif dibagi dalam 15 kategori : arsitektur, 

desain, fesyen, kerajinan, penerbitan dan percetakan, televisi dan radio, musik, 

film video dan fotografi, periklanan, layanan komputer dan software, pasar 

barang dan seni, seni pertunjukan, permainan interaktif, riset dan 

pengembangan, serta kuliner  

Di Kabupaten Bintan sendiri sudah ada beberapa sektor Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak dalam basis ekonomi kreatif atau 

biasa juga disebut industri kreatif. Seperti industri pengolahan makanan ringan 

(kuliner) dan kerajinan. 
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Sehubungan dengan itu, UMKM perlu diberdayakan dengan upaya 

penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan UMKM serta 

pembinaan UMKM. Melihat potensi UMKM yang begitu besar sekaligus 

tantangannya, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya yang dapat 

mendukung perkembangan UMKM di Kabupaten Bintan. 

Berbeda dengan UMKM yang beregerak dalam sektor lainnya seperti 

makanan sudah bisa menemukan pangsa pasarnya sendiri dan juga didukung 

dengan ketersediaan bahan baku yang relatif mudah didapat. UMKM kreatif 

dalam bidang kerajinan terbilang sulit untuk memasarkan produk mereka 

jiktanpa bantuan dari pemerintah daerah terlebih lagi dengan keterbatasan 

informasi, modal dan SDM menjadikan para pelaku usaha industri kreatif sulit 

untuk bergerak maju lebih cepat dan siap bersaing dengan pelaku usaha dari 

daerah luar Bintan.  

Namun, secara umum permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM 

terlebih lagi bagi UMKM berskala kecil seperti usaha mikro dan kecil adalah 

keterbatasan modal, kesulitan dalam pemasaran dan mendapatkan bahan baku, 

SDM yang masih rendah, kemampuan teknologi yang masih rendah, dan 

keterbatasan komunikasi anatara pelaku usaha dengan pemerintah atau pihak 

terkait. 

2. Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif 

Berdasarkan kondisi yang telah disebutkan sebelumnya Dinas Koperasi, 

UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan sebagai lemabaga 

pemerintah yang bertanggungjawab atas keberlangsungan dan keberhasilan 
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terhadap para pelaku UMKM  termasuk juga yang bergerak dalam basis 

industri kreatif membuat kebijakan berupa strategi pengembangan UMKM 

yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. 

Strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Dinas Koperasi, UKM, 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan merupakan strategi yang 

berasal dari kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat, dalam hal ini adalah 

Pemerintah Kabupaten Bintan dan  Kementrian Koperasi dan UKM yang 

tertuang dalam rencana strategis.  

Adapun strategi tersebut dirumuskan dalam program-program kerja, 

dengan penjabaran sebagai berikut:  

1. Program peningkatan wirausaha bagi pelaku UMKM  

a. Pelatihan kewirausahaan dan penyuluhan bagi pengelola UMKM 

Berikut adalah pelatihan-pelatihan yang diberiakan Dinas Koperasi 

UKM Perindustrian Perdaganagan : 

1. Pelatihan Bimtek Pangan dan sosialisasi penyuluhan ketahanan pangan 

bekerjasama denagan Dinas Kesehatan dalam rangaka perbaiakan kualitas 

olahan makanan dan prasayarat pengajuan PIRT 

2. Pelatihan Gugus Kendali Mutu (GKM) dalam rangka meningkatkan mutu. 

3. Pelatihan Mutu Kemasan produk IKM pangan (operasionalsasi 

Pendampingan kru manajemen IKM)  

2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur  

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk mendukung 

jalannya program kebijakan (strategi) agar lebih optimal. Yang dimaksud 
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dengan sarana dan prasarana disini adalah baik sarana dan prasarana untuk 

kantor (alat penunjang kerja para pegawai). Namun, sayangnya sarana 

prasarana yang disediakan oleh kantor belum memadai untuk menunjang 

pelaksanaan kerja.  

Berdasarkan pantauan dari penulis belum adanya kendaraan operasional 

yang disediakan oleh dinas, padahal dengan adanya kendaraan opersional ini 

bisa meningkatkan kredibilitas dari suatu lembaga dalam hal ini Dinas 

Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan. Dengan 

masih minimnya sarana dan prasarana yang ada di kantor hal ini bisa menjadi 

penghambat untuk optimalisasi strategi pengembangan yang telah dibuat. 

Namun, berdasarkan yang disampaikan kepada peneliti hal ini dikarenakan 

terbatasnya anggaran yang ada. Sehingga untuk pengadaan sarana dan 

prasarana bagi para pegawai untuk menunjang kerja dan kinerja dilakukan 

secara bertahap. 

3. Program Revitalisasi UMKM 

a. Bantuan permodalan dan fasilitasi permodalan 

Bantuan permodalan dalam penelitian ini adalah modal berupa dana dan 

juga berupa alat produksi. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh 

bahwa sejak tahun 2014 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Bintan sudah tidak memberikan bantuan modal 

(dana) lagi. 
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Tabel IV.1 

Bantuan Permodalan yang Diberikan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 

2014-2015 

No Nama Kegiatan 
Jumlah 

UMKM 
Janis Bantuan 

1. Bantuan alat bagi UMKM 

olahan makanan 
50 unit usaha 

Food Vaccum sealer, 

plastik kemasan, 

packing desain (label) 

dan spiner 

2. Bantuan alat bagi UMKM 

kerajinan 
15 unit usaha 

alat potong kayu dan alat 

potong kerang serta, 

mesin penghalus atau 

amplas 

Sumber: Data olahan peneliti 2017 

Dalam memfasilitasi permodalan bagi UMKM yang ingin mengajukan 

Kredit Usaha Rakyat (KUR), pihak dinas hanya bertugas menerbitkan Ijin 

Usaha Mikro Kecil (IUMK) sebagai syarat bagi pelaku UMKM untuk 

mengajukan bantuan pinjaman modal kepada bank-bank yang telah 

melakukan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Dinas Koperasi, 

UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan.  

Dan berikut adalah beberapa bank yang telah melakukan nota 

kesepahaman dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Bintan:  

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI);  

2. Bank Nasional Indonesia (BNI);  

3. Bank Riau Kepri;  

4. Bank Mandiri; dan  
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5. Bank Danamon.  

b. Standarisasi mutu produk dan sertifikasi  

1. Sertifikasi pangan Industri rumah tangga ( P-IRT) kerjasama dengan pihak 

BPMPD. 

2. Penyuluh ketahanan Pangan. 

3. Sertifikasi HALAL bekerjasama denagn LPPOM MUI. 

c.  Peningkatan sarana dan prasarana UMKM serta perluasan akses 

informasi pemasaran  

Sarana dan Prasana dalam promosi yang disediakan Oleh Dinas adalah: 

1. Disediakan UKM CENTER untuk pengelolaan UMKM dan sekaligus 

pemasarannya, namun tidak digunakan dsebgaiman mestinya. 

2. Diikut sertakan dalam setiap pameran yang dikuti oleh dinas serta 

kejasama dengan pihak lain. 

4. Program penyederhanaan izin  

Sebagai salah satu perwujudan strategi yang dibuat, pihak dinas juga 

mempermudah izin usaha bagi para pelaku usaha. Pemerintah Kabupaten 

Bintan menyelenggarakan program penyederhanaan perijinan usaha dengan 

menggratiskan pembuatan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) untuk pelaku 

usaha mikro kecil termasuk juga industri kreatif seperti pengolahan makanan 

dan kerajinan. IUMK ini berfungsi sebagai pengganti SIUP (Surat Izin Usaha 

Perdagangan) dan SITU (Surat Izin Tempat Usaha). IUMK ini bisa dibuat di 

kecamatan dari daerah pelaku usaha tersebut secara gratis. Dengan 

melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti, Kartu Tanda 
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Penduduk (KTP); Nama dan Jenis Usaha; Nomor telepon, Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP, jika ada) serta lokasi usaha tersebut.  

5. Program peningkatan pengawasan bagi pelaku UMKM  

Tujuan dari program ini adalah agar dapat mengetahui permasalahan 

apa yang dihadapai oleh pelaku UMKDan berdasarkan data yang didapat 

peneliti Sejak tahun 2012 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Bintan juga mendapat bantuan Tenaga Penyuluh 

Lapangan (TPL) dari Kementrian Industri yang bertugas mendampingi para 

pelaku UKM dan sebagai perantara antara pelaku usaha dengan Dinas 

Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan. Namun, 

dengan jumlah TPL  hanya 2 orang  tidak sebanding dengan jumlah UMKM 

yang ada di Kabupaten Bintan. Sehingga kondisi ini menjadi penghambat 

dalam efektifitas strategi yang sudah dibuat oleh pemerintah daerahM dan 

untuk melihat apakah strategi sudah berjalan dengan baik atau belum.  

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Pengembangan di Dinas 

Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan 

a. Ketersediaan tenaga pelaksana 

b. Ketersediaan anggaran     

c. Sumber daya manusia 

d. Sarana dan prasarana (fasilitas)  

e. Adanya kerjasama dengan pihak ketiga  

f. Jangka waktu  

4. Analisis SWOT dalam Strategi Pengembangan UMKM Kreatif  
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Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menentukan 

strategi pemasaran dengan memformulasikan faktor-faktor yang menjadi 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terdapat pada suatu 

perusahaaan atau organisasi.  

Berdasarkan yang telah dikemukakan oleh penulis di atas maka untuk 

melihat faktor-faktor internal dan eksternal dalam strategi yang dilaksanakan 

oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan. 

Maka penulis membuat dalam bentuk matriks, untuk mempermudah analisa 

strategi yang bisa digunakan selanjutnya:  

1. Aspek Internal  
Aspek internal merupakan, aspek dalam organisasi yang 

mempengaruhi pencapaian tujuan dari strategi. Sedangkan analisis terhadap 

aspek internal Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Bintan bertujuan untuk mengidentifikasikan kekuatan dan 

kelemahan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Bintan yang merupakan aspek-aspek yang membantu maupun yang 

merintangi pelaksanaan program. 

a. Kekuatan  

1. Adanya bantuan TPL dari Kementrian Industri  

2. Kedudukan sebagai lembaga pemerintahan  

3. Adanya sarana yang sudah tersedia seperti UKM Center  

b. Kelemahan  

1. SDM (aparatur) yang terbatas  

2. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan  

3. Fasilitas kantor yang belum memadai  

4. Terbentur dengan peraturan yang sudah ada.  
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2. Aspek Eksternal  

Aspek eksternal merupakan aspek di luar organisasi yang tidak 

dikendalikan oleh organisasi, namun mempengaruhi organisasi. Aspek 

eksternal organisasi berpotensi menimbulkan peluang dan ancaman bagi 

pelaksanaan program Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Bintan.  

a. Peluang  

1. Tidak adanya UMKM kerajinan lokal yang menghasilkan produk serupa. 

2. Potensi pariwisata yang besar di Bintan. 

3. Tingkat kunjungan wisman yang tinggi.  

b. Ancaman/Tantangan  

1. Kondisi geografis Bintan yang berpulau-pulau  

2. Masuknya produk dari provinsi 
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Tabel IV.2 

Kondisi UMKM dan Program 

No. Kondisi 

UMKM 
Penyebab Kegiatan  Program 

1. Anggaran 

(modal) yang 

terbatas 

Minimnya 

kemampuan 

modal pelaku 

usaha, sehingga 

mengahmbat 

perkembangan 

usaha 

Bantuan rmodal 

berupa barang dan 

memfasilitasi izin 

permodalan bagi 

UMKM 

Program 

revitalisasi 

UMKM 

2. Bahan baku 

yang terbatas 

Bahan baku 

non lokal yang 

kadangkala 

sulit didapat 

Bersinergi dengan 

dinas terkait 

lainnya untuk 

mendapatkan 

akses bahan baku 

yang belum 

tersedia di daerah. 

Program 

budidaya 

bahan baku 

3. Sarana dan 

prasarana serta 

akses 

pemasaran yang 

terbatas 

Keterbatasan 

informasi 

pemasaran dan 

belum adanya 

kerjasama 

dengan pihak 

pengelola toko 

oleh-oleh 

Meningkatkan 

akses pasar, 

seperti 

bekerjasama 

dengan pihak 

terkait (Dinas 

Pariwisata, 

pengelola 

pariwisata) dan 

membangun 

sarana pemasaran 

produk (UKM 

center) 

Program 

revitalisasi 

UMKM 

4. Kurangnya 

jiwa 

kewirausahaan 

Tingkat 

pendidikan dan 

pengetahuan 

yang terbatas 

Pelatihan dan 

penyuluhan 

peningkatan 

kualitas dan jiwa 

kewirausahaan 

SDM UMKM 

Program 

peningkatan 

wirausaha 

bagi pelaku 

UMKM 
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D. Penutup 

1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa strategi 

yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan 

Kabupaten Bintan berdasarkan strategi yang telah ditetapkan oleh Kementrian 

Koperasi dan UKM dan juga didasarkan dengan kebijakan Pemerintah 

Kabupaten serta visi misi Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian Dan 

Perdagangan Kabupaten Bintan. Akan tetapi, Dinas Koperasi, Ukm, 

Perindustrian Dan Perdagangan belum memiliki strategi khusus dalam 

pengembangan UMKM industri kreatif sehingga strateginya masih satu 

kesatuan dengan strategi pengembangan UMKM umumnya. Dan tidak semua 

strategi dari pusat diimplementasikan, karena harus disesuaikan dengan kondisi 

di daerah serta besaran anggaran yang dialokasikan. 

Strategi yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian Dan 

Perdagangan Kabupaten Bintan dalam pengembangan UMKM kreatif 

dirumuskan dalam bentuk program, sebagai berikut: 

 1. Program peningkatan wirausaha bagi pelaku UMKM 

a. Pelatihan kewirausahaan dan penyuluhan bagi pengelola UMKM, tujuan 

dari diselenggarakannya pelatihan ini adalah untuk meningkatkan 

kualitas SDM UMKM baik UMKM kreatif maupun bukan. 
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2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, tujuan dari program 

ini adalah untuk mendukung jalannya program kebijakan (strategi) agar 

lebih optimal. 

3. Program revitalisasi UMKM 

a. Bantuan permodalan dan fasilitasi permodalan, tujuan dari kegiatan ini 

adalah untuk memperkuat dukungan permodalan terhadap tumbuh dan 

kembangnya UMKM. Dengan adanya bantuan modal dari pihak ketiga 

diharapkan dapat membantu pengembangan usaha yang dikelola. 

b. Standarisasi mutu produk dan sertifikasi produk 

c.  Peningkatan sarana dan prasarana UMKM serta perluasan akses 

informasi pemasaran, tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan 

pengenalan produk secara luas. 

4.  Program penyederhanaan perijinan, tujuan program ini adalah 

mempermudah pendataan pelaku usaha, misalnya untuk keperluan 

promosi seperti pameran serta mempermudah bagi pelaku usaha jika ingin 

mengajukan kredit modal usaha kepada bank. 

5. Program peningkatan pengawasan bagi pelaku UMKM, tujuan dari 

program ini adalah agar dapat mengetahui permasalahan apa yang 

dihadapai oleh pelaku UMKM dan untuk melihat apakah strategi sudah 

berjalan dengan baik atau belum. 

Adapaun permasalahan umum yang dihadapi pelaku UMKM kreatif 

adalah anggaran (modal) yang terbatas, bahan baku yang terbatas, sarana dan 

prasarana serta akses pemasaran yang terbatas, dan kurangnya jiwa 
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kewirausahaan. Sedangkan, Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi 

pengembangan UMKM kreatif adalah seperti, Ketersediaan tenaga pelaksana; 

Ketersediaan anggaran; Sumber daya manusia; Sarana dan prasarana (fasilitas); 

Adanya kerjasama dengan pihak ketiga; serta Jangka waktu. 

B.  Saran 

Berdasarkan analisis di atas, maka saran yang dapat penulis ajukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan pemasaran produk, Dinas Koperasi, Ukm, 

Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bintan bisa meningkatkan 

kerjasama dengan pihak pengelola oleh-oleh seperti took oleh-oleh baik yang 

tesebar di Bintan ataupun daerah lain. Serta, lebih meningkatkan kerjasama 

degan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan karena Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan lebih memiliki akses yang luas dengan event-event 

wisata yang ada. 

2.  Untuk meningkatkan kualitas SDM (aparatur), pemerintah bisa 

mengadakan pelatihan khusus untuk para pegawai pemerintah, baik 

bekerjasama dengan pihak swasta, akademis maupun  saling bekerjasama 

dengan lembaga pemerintah lainnya. 

3.  Pihak dinas lebih meningkatkan komunikasi dengan para pelaku UMKM, 

terlebih lagi untuk pelaku UMKM yang ada di pulau-pulau.
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