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ABSTRAK 

 

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang rumit yang dihadapi oleh 

semua negara termasuk Indonesia dan yang menjadi kendalanya adalah pemanfaatan 

sumberdaya secara optimal. Di Kota Tanjungpinang kemiskinan juga merupakan 

salah satu persoalan yang dihadapi dalam keberhasilan pembangunan. Berbicara 

masalah ekonomi kerakyatan tidak akan lepas dari pembicaraan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM). 

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Program Berbasis Pemberdayaan 

Usaha Ekonomi Mikro di Kota Tanjungpinang. Masalah yang diidentifikasi oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah kesulitan pelaku usaha mikro mengakses sumber-

sumber modal karena keterbatasan informasi dan di Pemerintahan Daerah koordinasi 

di database masih lemah antara dinas yang sama-sama menjalankan program usaha 

ekonomi kerakyatan.  

Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam 

implementasi yaitu: Standard dan tujuan kebijakan, Sumber Daya, Karateristik agen 

pelaksana, Disposisi Implementator, Komunikasi antar organisasi dan aktivitas 

pelaksana, dan Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Berbasis 
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro di Kota Tanjungpinang sudah berjalan dengan 

baik, namun masih perlu pembenahan dalam berbagai aspek.  

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: Sosialisasi yang dilakukan oleh 

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro belum efektif karena masih banyak 

pelaku yang belum mengetahui informasi tentang kegiatan pelatihan penambahan 

modal dan pelatihan manajemen keuangan, kurangnya sumber daya manusia yang 

ada di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro. 
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ABSTRACT 

Based micro empowerment program is a program created with the aim of 

providing access and economic strengthening for micro and small business actors. 

An important aspect of strentgtening is to provide wide access to the poor to be able 

to try and improve the quality of life. But researchers only focus on mentoring and 

skills improvement for micro business actors in the city of Tanjungpinang.  

Purpose of this research to know how implementation of program of 

empowerment of micro enonomy in Tanjungpinang city. Research method used is 

descriptive method with qualitative approach. Instrument in this research is the 

researcher itself based on indicator of implementation theory according to Van Meter 

dan Van Horn. The indicators occur from The Standards and Objectives of The 

policies, Resources, Charateristics of implementating agencies, and The Social, 

Economic, and Political Environment. The data analysis technique used in this 

research is interactive analysis technique according to Miles and Huberman. 

The results of research on empowernment of micro economic business in 

Tanjungpinang city has not run optimally, the socialization done by the labor, 

cooperative and micro business is not effective because there are still many actors 

who do not know information about socialization activities of additional capital for 

business and financial management training. The researcher suggests that the 

performance of the implementer can be improved and more coordinated with the 

micro business actors in the implementation of the activity. 

Keywords: Program Implementation, Empowerment of Micro Business 

 

  



 

 

Implementasi Program Berbasis 

Pemberdayaan Usaha Ekonomi 

Mikro Di Kota Tanjungpinang 

Tahun 2016 

(Study Kasus Dinas Tenaga Kerja, 

Koperasi dan Usaha Mikro) 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan menjadi 

permasalahan bangsa yang mendesak 

dan dalam menyelesaikan 

permasalahan tersebut diperlukan 

langkah-langkah penanganan dan 

pendekatan yang sistematik, terpadu, 

dan menyeluruh. Upaya tersebut 

dilakukan pemerintah dan ditetapkan 

melalui Peraturan Presiden No. 15 

Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan dengan 

melakukan langkah-langkah 

koordinasi secara terpadu lintas pelaku 

dalam penyiapan perumusan dan 

penyelenggaraan kebijakan 

penanggulangan kemiskinan.  

Penduduk miskin di Kota 

Tanjungpinang tahun 2015 berjumlah 

23,5 ribu penduduk, di tahun 2006 

meningkat yaitu berjumlah 23,8 ribu 

penduduk, jumlah penduduk miskin di 

tahun 2007 berjumlah 23,7 dan 

menurun di tahun 2008 dengan jumlah 

18,1 ribu jumlah penduduk miskin. 

Jumlah penduduk miskin di tahun 

2009 berjumlah 26,0 ribu penduduk 

dan terus terjadi peningkatan jumlah 

penduduk miskin sampai dengan tahun 

2013 dengan jumlah 20,57 ribu jumlah 

penduduk miskin. Jumlah penduduk 

miskin ditahun 2014 menurun yaitu 

berjumlah 20,00 ribu penduduk dan di 

tahun 2015 jumlah penduduk miskin di 

Kota Tanjungpinang berjumlah 19,30 

ribu. Tingkat penurunan kemiskinan di 

Kota Tanjungpinang dari tahun 2012 

sampai dengan tahun 2015 

menunjukkan kondisi penurunan yang 



 

 

melambat. Sehingga perlu adanya 

pelaksanaan kebijakan yang tepat 

untuk mempercepat kemiskinan. 

Pelaksanaan Program adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh individu maupun kelompok 

berbentuk pelaksanaan kegiatan yang 

didukung kebijaksanaan, prosedur, dan 

sumber daya untuk mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Pemberdayaan memiliki makna 

membangkitkan sumberdaya, 

kesempatan,pengetahuan dan 

keterampilan masyarakat untuk 

meningkatkan kapasitas dalam 

menentukan masa depan mereka 

(Suparjan dan Hempri,2003: 43). 

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan 

Usaha Mikro mempunyai tugas pokok 

membantu Walikota melaksanakan 

urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan yang diberikan kepada 

Kota di bidang Tenaga Kerja, Koperasi 

dan Usaha Mikro.Dalam 

melaksanakan tugas pokok, Bidang 

Usaha Mikro menyelenggarakan 

fungsi:  

a. Penetapan kebijakan 

pemberdayaan Usaha, 

Kecil dan Menengah dalam 

penumbuhan iklim usaha 

bagi usaha kecil dan 

menengah di tingkat kota; 

b. Pendanaan /penyediaan 

sumber dana, tata cara dan 

syarat pemenuhan 

kebutuhan dana, 

persaingan, prasarana, 

informasi, kemitraan, 

perizinan, perlindungan, 

pembinaan dan 

pengembangan usaha mikro 

di tingkat kota produksi, 



 

 

pemasaran, sumberdaya 

manusia, teknologi; 

c. Pemberian fasilitasi akses 

penjaminan dalam 

penyediaan pembiayaan 

bagi usaha mikro di tingkat 

kota meliputi kredit 

perbankan, penjaminan 

lembaga bukan bank, 

modal ventura, pinjaman 

dari dana pengasihan 

sebagai laba Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN), 

hibah, jenis pembiayaan 

lain; 

d. Pengawasan, monitoring, 

dan evaluasi upaya 

pemberdayaan usaha mikro 

dalam wilayah kota; 

e. Penyelenggaraan 

pengembangan produksi 

dan pemasaran hasil usaha 

masyarakat skala kota 

f. Pelaksanaan dan fasilitasi 

kebijakan usaha kecil dan 

menengah skala kota; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain 

yang diberikan oleh 

pimpinan. 

Permasalahan mendasar pada 

UMKM Kota Tanjungpinang adalah 

pertama kekurangan dana baik itu 

modal kerja ataupun investasi. Ini 

disebabkan keterbatasan akses 

terhadap informasi serta fasilitas dan 

layanan keuangan yang disediakan 

oleh bank maupun pemerintah. Kedua 

akses pemasaran yang disebabkan oleh 

keterbatasan informasi mengenai 

perubahan dan peluang pasar, 

kurangnya promosi, serta pengetahuan 

pelaku usaha UMKM mengenai bisnis 

dan komunikasi. Secara umum 



 

 

manajemen pemasaran juga masih 

kurang sehingga pengusaha UMKM 

kurang mampu menyusun strategi 

pemasaran. Ketiga kesulitan bahan 

baku pertanian yang bergantung 

dengan cuaca serta kualitas bahan 

baku yang rendah.  

Tanjungpinang juga bukan 

merupakan daerah penghasil pertanian. 

Keempat Sumber Daya Manusia yang 

masih rendah keterbatasan skill pelaku 

usaha yang disebabkan oleh 

pendidikan sebagian besar pelaku 

UMKM yang masih sangat rendah. 

Kelima teknologi yang dipergunakan 

masih sederhana/tradisional. 

Rendahnya teknologi yang digunakan 

berakibat pada kurangnya diversifikasi 

produk serta mutu produk yang kurang 

memuaskan. Keenam administrasi 

keuangan (pembukuan). Pembukuan 

UMKM Kota Tanjungpinang sebagian 

besar belum melakukan pencatatan 

kegiatan usaha dan keuangan secara 

tertib. 

Keterangan yang diperoleh 

dari Kepala Bidang Usaha Mikro, 

umumnya Usaha Mikro di Kota 

Tanjungpinang masih bersifat 

musiman, dalam hal ini tumbuh pada 

saat menjelang ramadhan. Dan dari 

keterangan Kepala Bidang Ekonomi 

Kreatif Kota Tanjungpinang, di 

Pemerintahan Daerah koordinasi di 

database masih lemah. Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yang sama-

sama menangani masalah Usaha 

Ekonomi yaitu Dinas Tenaga Kerja, 

Koperasi, Usaha Mikro, Dinas 

Pariwisata Bidang Ekonomi Kreatif, 

dan Dinas Perindustrian Perdagangan 

belummempunyai data pelaku usaha 

yang sudah bergerak dari usaha mikro 

ke usaha menengah, dan dari usaha 



 

 

menengah ke usaha industri. Dan ini 

sudah seharusnya menjadi tugas dari 

Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam 

melakukan koordinasi tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar 

belakang yang telah peneliti paparkan 

maka rumusan masalah yang 

akandikaji dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana Implementasi Program 

Pemberdayaan Usaha Ekonomi 

Mikro di Kota Tanjungpinang?” 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini 

adalah adalah untuk mengetahui 

Bagaimana Implementasi Program 

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro 

di Kota Tanjungpinang. 

D. Kerangka Teori 

1. Kebijakan 

Kebijakan (policy) adalah 

suatu kumpulan keputusan yang 

diambil oleh seorang pelaku atau 

kelompok politik dalam usaha memilih 

tujuan dan cara untuk mencapai tujuan 

dan cara untuk mecapai tujuan itu. 

Pada prinsipnya, pihak yang membuat 

kebijakan-kebijakan itu mempunyai 

kekuasaaan untuk melaksanakannya. 

Bagi para pemegang kekuasaan yang 

berwenang dalam membuat kebijakan-

kebijakan, tentu perlu pertimbangan 

serta peninjauan secara seksama. 

Karena kebijakan-kebijakan yang 

dibuat memiliki dampak yang luas, 

tidak hanya oleh kelompok tertentu, 

namun masyarakat juga dapat 

merasakan dampak tersebut. 

2. Kebijakan Publik  

Kebijakan publik dalam 

kepustakaan internasional disebut 

public policy. Dengan adanya tujuan 



 

 

yang ingin direalisasikan dan adanya 

masalah publik yang harus diatasi, 

maka pemerintah perlu membuat suatu 

kebijakan publik. Kebijakan yang 

merupakan sekumpulan-sekumpulan 

keputusan yang ditetapkan, yang 

bertujuan dalam melindungi serta 

membatasi perilaku atau tindakan 

masyarakat sesuai dengan norma-

norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Karena para pembuat  

kebijakan perlu mencari tahu dan 

meninjau terlebih dahulu terkait isu-isu 

masalah apa yang terjadi 

dimasyarakat. Masyarakat adalah 

sumber utama dalam penyusunan 

kebijakan publik. Winarto (2007:16) 

Secara umum, istilah “kebijakan” atau 

“policy” digunakn untuk menunjuk 

perilaku seorang aktor (missal seorang 

pejabat, suatu kelompok maupun suatu 

lembaga pemerintah) atau sejumlah 

aktor dalam suatu bidang kegiatan 

tertentu. 

3. Implementasi Kebijakan  

Implementasi merupakan 

suatu tahap dalam proses kebijakan 

publik. Implementasi dilaksanakan 

setelah sebuah kebijakan dirumuskan 

dengan tujuan yang jelas. Dapat 

dinyatakan bahwa keberhasilan 

implementasi kebijakan ditentukan 

oleh banyak hal terutama oleh 

kepentingan-kepentingan yang terlibat 

didalamnya antara lain pembuat 

kebijakan, pejabat-pejabat pelaksana 

lapangan, aktor-aktor perorangan di 

luar badan-badan pemerintahan kepada 

siapa program ini ditujukan, yakni 

kelompok sasaran. Maka dari itu, para 

pelaksana kebijakan harus 

memusatkan perhatian kepada 

problematika bagaimana mencapai 

tujuan tersebut, harus berusaha 



 

 

mendapatkan dukungan dari pihak 

yang diharapkan mendapat manfaat 

dari program tersebut. 

Implementasi menurut Budi 

Winarno (2002:101) mendefiniskan 

implementasi kebijakan merupakan 

alat administrasi hukum dimana 

sebagai aktor, organisasi, prosedur dan 

teknik yang bekerja bersama-sama 

untuk menjalankan kebijakan guna 

meraih dampak atau tujuan yang 

diinginkan, pada sisi yang lain 

implementasi merupakan fenomena 

yang kompleks yang mungkin dapat 

dipahami sebagai proses, keluaran 

(output) maupun sebagai hasil. 

Menurut Van Meter dan Van Horn 

(1975) implementasi dapat diartikan 

sebagai seluruh tindakan oleh publik 

dan individu atau kelompok yang 

diartikan pada pencapaian tujuan 

dalam keputusan suatu kebijakan.  

4. Pemberdayaan  

Mahidin (2006), 

mengemukakan bahwa pemberdayaan 

dapat diartikan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kemampuan seseorang 

atau kelompok sehingga mampu 

melaksanakan tugas dan 

kewenangannya sebagaimana tuntutan 

kinerja tugas tersebut. Pemberdayaan 

merupakan proses yang dapat 

dilakukan melalui berbagai upaya, 

seperti pemberian wewenang, 

meningkatkan partisipasi, memberikan 

kepercayaan sehingga setiap orang 

atau kelompok dapat memahami apa 

yang akan dikerjakannya, yang pada 

akhirnya akan berimplikasi pada 

peningkatan pencapaian tujuan secara 

efektif dan efisien. 

5. Usaha Mikro 

Pengertian Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) diatur 



 

 

berdasarkan Undang-undang Nomor 

20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah. Usaha Mikro 

adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/ atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria 

Usaha Mikro. Usaha Kecil 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 lansung maupun tidak lansung 

dari Usaha Menengah atau Usaha 

Besar. Usaha Menengah adalah usaha 

ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan 

atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik 

lansung maupun tidak lansung dengan 

Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan 

jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan. 

E. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan 

alat pikir penulis yang dijadikan 

sebagai skema pemikiran atau dasar-

dasar pemikiran untuk memperkuat 

indikator yang melatarbelakangi 

penelitian ini. Kerangka berpikir 

disusun berdasarkan tinjauan pustaka 

dan hasil penelitian yang relevan dan 

terkait. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan teori implementasi 

dengan menggunakan model 

implementasi dari Van Meter dan Van 

Horn yang ide dasarnya adalah 

menurut Van Meter dan Van Horn ( 

1975) dalam Nugroho (2003:167-177), 

dimana model ini mengandaikan 

bahwa implementasi kebijakan 



 

 

berjalan secara linier dari kebijakan 

publik, implementator, dan kinerja 

kebijakan publik. Menurut Van Meter 

dan Van Horn (1975), implementasi 

kebijakan dipengaruhi oleh empat 

variable. Oleh karena itu, kerangka 

berpikir yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Skema Kerangka Berfikir 

Sumber: Analisis Hasil Konsep 

Peneliti, 2017  

F. Hasil Penelitian 

1. Standard dan Sasaran Kebijakan  

Dari hasil wawancara yang 

dilakukan penulis dengan beberapa 

narasumber sebagai informan dapat 

diketahui bahwa kegiatan yang dibuat 

oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi 

dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang 

sudah sesuai dengan manfaat karena 

dengan melihat permasalahan yang 

sering dihadapi oleh pelaku usaha 

mikro bidang kuliner Kota 

Tanjungpinang adalah kekurangan 

KEBIJAKAN 

  Program Berbasis 
Pemberdayaan Usaha 

Ekonomi Mikro  

 PROSES PELAKSANAAN  

Faktor yang mempengaruhi 
Implementasi (Teori Van 
Meter dan Van Horn): 

a. Standar dan sasaran 
kebijakan/ ukuran dan 
tujuan kebijakan  

b. Sumberdaya  

c. Karateristik organisasi 
pelaksana 

d. Komunikasi antar 
organisasi terkait dan 
kegiatan-kegiatan 
pelaksanaan 

e. Disposisi atau sikap para 
pelaksana 

f. Lingkungan sosial, 
ekonomi dan politik 

 

 

 

DAMPAK SEGERA 
KEBIJAKAN (OUTPUT) 

Implementasi program 
pemberdayaan usaha 

ekonomi mikro berjalan 
dengan baik 



 

 

modal, kurang ketrampilan dalam 

produk, kurang dalam memasarkan 

produk, dan manajemen keuangan. 

Sehingga program pelatihan ini 

menjadi hal yang dibutuhkan bagi 

pelaku usaha mikro dibidang kuliner 

dalam hal permodalan, pelatihan 

manajemen, dan pelatihan 

keterampilan. Berdasarkan hasil 

wawancara tersebut, penulis 

menguhubungkan dengan teori 

Standard dan Sasaran Kebijakan 

kegiatan pelatihan tersebut sudah 

sesuai dengan tujuan kebijakan dari 

pemberdayaan usaha ekonomi mikro, 

dan pelaku usaha mikro juga sudah 

merasakan manfaat dari kegiatan 

tersebut. 

2. Sumber Daya 

Hasil observasi dilapangan 

dapat diketahui bahwa promosi yang 

dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, 

Koperasi dan Usaha Mikro kepada 

para pelaku usaha mikro adalah 

melalui pameran, event, dan pameran 

tingkat nasional. Dinas Tenaga Kerja, 

Koperasi dan Usaha Mikro 

bekerjasama dengan pihak 

supermarket dan minimarket untuk 

memperkenalkan produk mereka dan 

menitipkan di Dekranasda Kota 

Tanjungpinang.Dinas Tenaga Kerja 

Koperasi dan Usaha Mikro 

memfasilitasi pemasaran produk usaha 

mikro bidang kuliner kota 

Tanjungpinang melalui supermarket 

yaitu dengan cara memberikan surat 

edaran kepada supermarket atau 

minimarket untuk menyediakan rak 

khusus untuk produk usaha mikro, 

sehingga dapat dilihat bagaimana 

pangsa pasar dari produk tersebut 

apakah bisa diterima masyarakat atau 

tidak sekaligus untuk memperkenalkan 



 

 

produk usaha mereka. Dari hasil 

wawancara dengan beberapa informan 

diatas, maka penulis menarik 

kesimpulan bahwasanya bahwa Dinas 

Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha 

Mikro sudah melakukan dengan baik  

pemasaran hasil usaha masyarakat 

skala kota, namun masih adanya 

kelemahan yaitu belum adanya 

promosi pemasaran produk  melalui 

website Dinas Tenaga Kerja, Koperasi 

dan Usaha Mikro dan kurangnya 

event-event pameran produk usaha. 

3. Karateristik Agen Pelaksana 

Penemuan yang didapat penulis 

dari hasil wawancara mengenai 

karakteristik agen pelaksana yaitu 

dibidang usaha mikro sudah 

mempunyai pendamping untuk pelaku 

usaha mikro yang direkrut langsung 

dari provinsi. Dan penempatan yang 

sesuai dengan bidangnya dalam 

menjalankan tugas dengan tupoksinya 

masing-masing. Berdasarkan 

kesimpulan pendapat-pendapat diatas 

dengan para informan maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan bahwa 

dalam segi kualitas para pegawai 

Disnaker, Koperasi dan Usaha Mikro 

sudah bisa dikatakan baik karena 

dilihat dari latarbelakang pendidikan 

yang tinggi dan penempatan posisinya 

sudah sesuai dengan latarbelakang dan 

keilmuannya. 

4. Sikap/ Kecenderungan Para 

Pelaksana 

Penelitian yang dilakukan 

tentunya  dapat diketahui bahwa 

pelaku usaha mikro memang diundang 

untuk hadir dalam setiap musrenbang. 

Dan setiap masukan dari masyarakat 

pun diterima dengan baik. Berdasarkan 

pernyataan dan tanggapan-tanggapan 

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 



 

 

dalam pembuatan kebijakan 

mengundang semua elemen baik itu 

masyarakat, dan dinas terkait. Setiap 

masukan yang diberikan oleh 

masyarakat direspon dengan baik 

sehingga bisa mengetahui apa yang 

dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro 

5. Komunikasi Antar Organisasi 

Dapat disimpulkan bahwa 

masih ada pelaku usaha mikro yang 

belum mendapatkan informasi terkait 

kegiatan pemberdayaan ini. Belum 

seluruhnya undangan yang 

disampaikan kepada pelaku usaha 

mikro. Mengacu dari pernyataan-

pernyataan diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa komunikasi dan 

koordinasi yang dilakukan oleh Dinas 

Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha 

Mikro, dan Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

(TKPKD) sudah berjalan dengan baik 

yaitu rutin melakukan rapat 

koordinasi. Namun dalam 

penyampaian suatu program atau 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas 

Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha 

Mikro kepada para pelaku usaha mikro 

masih ada kekurangan yaitu belum 

menyeluruhnya undangan yang 

diberikan kepada pelaku usaha mikro. 

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan 

Politik 

Berdasarkan hasil wawancara 

dapat diketahui bahwa bahwa respon 

dari masyarakat dan pelaku usaha 

mikro sudah sudah baik tetapi perlu 

ada perubahan bahwa perlu adanya 

kesempatan bagi para pelaku usaha 

mikro yang belum mengikuti kegiatan 

tersebut. Mengacu pada pendapat dan 

pernyataan diatas, maka penulis 

menyimpulkan bahwasanya respon 

masyarakat dan pelaku usaha mikro 



 

 

sudah baik meskipun terdapat 

beberapa kekurangan diantaranya 

belum menyeluruhnya pelaku yang 

bisa mengikuti kegiatan.  

G. Penutup 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil 

pembahasan dan temuan lapangan 

yang telah penulis uraikan pada BAB 

IV, berikut penulis simpulkan hasil 

penelitian terkait Implementasi 

Program Berbasis Pemberdayaan 

Usaha Ekonomi Mikro Kota 

Tanjungpinang Tahun 2016 yang 

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, 

Koperasi dan Usaha Mikro. 

Berdasarkan indikator standard dan 

tujuan kebijakan penulis menarik 

kesimpulan  bahwa ukuran dan tujuan 

kebijakan ini sudah baik dan sesuai 

dengan manfaatnya yaitu untuk 

menjadi usaha mikro sehat, mandiri 

dan memiliki daya saing. Pelaku usaha 

mikro sudah bisa merasakan manfaat 

dari setiap kegiatan atau pelatihan 

yang dibuat. Kegiatan pelatihan 

tersebut sangat membantu mereka 

dalam menjalankan usahanya baik itu 

dari pelatihan untuk mendapatkan 

modal, pelatihan manajemen 

keuangan, maupun pelatihan 

keterampilan. 

Sumber daya manusia yang 

ada di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi 

dan Usaha Mikro berdasarkan kualitas 

sumber daya manusianya sudah baik 

karena mayoritas berpendidikan tinggi, 

namun dari segi kuantitas masih 

kurang sehingga kinerja Dinas Tenaga 

Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro 

masih belum optimal. Lalu sumber 

daya anggaran juga menjadi faktor 

yang membuat program pemberdayaan 

usaha mikro ini belum efektif karena 



 

 

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan 

Usaha Mikro merasa anggaran ini 

minim untuk menampung kebutuhan 

usaha mikro. Kemudian sumber daya 

sarana prasarana dalam hal promosi di 

Kota Tanjungpinang  Dinas Tenaga 

Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro 

sudah bekerjasama antara Dinas dan 

Supermarket dan Dekranasda (Dewan 

Kerajinan Nasional Daerah) Kota 

Tanjungpinang. Namun pemerintah 

hanya mengandalkan pameran pada 

event tertentu saja. Seharusnya dengan 

peluang Kota Tanjungpinang yang 

strategis letaknya dengan negara 

Singapura dan Malaysia bisa 

memanfaatkan teknologi yang ada. 

Yaitu dengan membuat website resmi 

pemerintah sebagai sarana promosi. 

Karateristik agen pelaksana 

dalam pelaksanaan program 

pemberdayaan usaha ekonomi mikro 

di Kota Tanjungpinang, kesiapan dan 

kesesuaian pemerintah dan agen 

pelaksana sudah sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. Dinas 

Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha 

Mikro melibatkan juga pihak luar 

dalam suatu kegiatan yaitu orang 

enterprenuership, masyarakat dan OPD 

(Organisasi Perangkat Daerah) yang 

sama-sama menjalankan program 

bidang yang sama. Sikap/ 

kecenderungan implementator ada 2 

yaitu inisiatif dan partisipatif. Inisiatif 

dalam penelitian ini lebih kepada 

dukungan dari agen pelaksana 

terhadap program pemberdayaan usaha 

mikro di Kota Tanjungpinang. Sejauh 

ini belum ada pihak yang menentang 

atau menolak terhadap program 

pemberdayaan usaha ekonomi mikro 

di Kota Tanjungpinang. 



 

 

Partisipatif dalam penelitian 

ini lebih kepada seberapa jauh 

masyarakat dilibatkan dalam 

penyusunan program maupun 

pelaksanaan program. Masukan dari 

masyarakat dalam rapat koordinasi dan 

musrenbang ditanggapi dengan baik 

oleh Dinas terkait. Komunikasi antar 

organisasi dalam pelaksanaan program 

pemberdayaan usaha ekonomi mikro 

di kota Tanjungpinang ini  komunikasi 

yang terjalin antara lembaga 

pemerintah, dan OPD pelaksana 

program sudah berjalan dengan baik 

yaitu dengan sering diadakannya rapat 

koordinasi. Komunikasi terhadap 

pelaku usaha mikro juga sudah mulai 

berjalan dengan baik melalui undangan 

yang diberikan, namun masih ada 

pelaku usaha yang belum mendapatkan 

informasi dan undangan kegiatan 

tersebut. Dukungan lingkungan sosial, 

ekonomi dan politik cenderung 

kondusif artinya ada feedback (umpan 

balik) atau respon yang baik dari 

semua stakeholder yang terkait. 

Masyarakat pun juga memberikan 

dukungan dan respon yang positif 

terhadap program pemberdayaan usaha 

ekonomi mikro. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang 

telah penulis berikan, maka penulis 

ingin memberikan saran-saran sebagai 

bahan masukan sebagai berikut: 

1. Kepada Dinas Tenaga Kerja, 

Koperasi dan Usaha Mikro 

untuk lebih memaksimalkan 

sumber daya manusia yaitu 

dengan menambahkan lagi 

anggota penyuluh usaha mikro 

yang turun ke lapangan agar 

semua pelaku usaha mikro 



 

 

dapat dibina dan dilatih secara 

menyeluruh. 

2. Kepada Dinas Tenaga Kerja, 

Koperasi dan Usaha Mikro 

diharapkan dapat memberikan 

informasi secara menyeluruh 

terkait dengan setiap kegiatan 

dan pelatihan yang 

dilaksanakan. 

3. Diharapkan dapat membuat 

website resmi yang berisi 

kegiatan dan pelatihan maupun 

promosi produk yang dapat 

diakses oleh masyarakat 

sehingga produk usaha mikro 

dapat dikenal luas. 

4. Diharapkan melakukan 

pendataan terhadap pelaku 

usaha mikro yang ingin 

diberikan pelatihan, untuk 

mengantisipasi para pelaku 

usaha yang telah mengikuti 

pelatihan sebelumnya agar 

diganti dengan pelaku usaha 

yang belum mengikuti 

pelatihan sebelumnya. 
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