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ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM PADA
DISPERINDAGKOP DAN UMKM di KOTA SAMARINDA
Oleh : Elbadiasnyah
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program pemberdayaan
UMKM pada Disperindagkop dan UMKM di Kota Samarinda serta
mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat dalam pemberdayaan
UMKM di Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
dengan pendekatan kualitatif, instrumen pengumpulan data melalui observasi
dan wawancara serta dokumen – dokumen pendukung lainnya. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan UMKM yang terdapat
dalam renstra 2011-2016 berdasarkan ukuran indikator pencapaian tujuan
yang diukur dari waktu pelaksanaan dan pencapaian sasaran sudah cukup
efektif karena telah mencapai target yang telah ditentukan,berdasarkan
indikator integrasi dan adaptasi sudah cukup efektif sesuai dengan teori
efektivitas yang dikemukakan beberapa ahli, meskipun dari segi pelaksanaan
program masih perlu dimaksimalkan karena adanya beberapa faktor yang
menjadi penghambat baik dari pihak yang memberdayakan maupun yang
diberdayakan.

Kata Kunci : Renstra Disperindagkop dan UMKM

PENDAHULUAN
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A. Latar Belakang
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan bagian integral
yang

mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan

perekonomian nasional. Salah satu peran UMKM dalam perekonomian
nasional adalah mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang tinggi.
UMKM merupakan salah satu penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB)
yang cukup besar bagi negara dan telah terbukti tidak terpengaruh terhadap
krisis.
Adapun peran UMKM dalam perekonomian dapat ditinjau dari empat
aspek (Nurhajati : 2005, hal 2 ) yaitu :
1. UMKM merupakan bagian terbesar dari seluruh unit usaha yang ada di
indonesia.
2. UMKM berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja.
3. UMKM memberi kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik
Bruto (PDB).
4. UMKM memberi kontribusi terhadap perkembangan eksport.
Secara yuridis, komitmen pemerintah dalam meningkatkan kinerja dan
daya saing perekonomian di indonesia ditandai dengan adanya Undang –
Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pemberdayaan UMKM
merupakan bagian yang integral dalam pembangunan perekonomian nasional
yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal,dan berkesinambungan
melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha,
dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga
mampu meningkatakan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam
mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan pendapatan
rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Mengacu
pada peraturan tersebut, pemberdayaan UMKM yang akan dikaji lebih
mendalam oleh penulis adalah pemberdayaan UMKM yang ada di Kota
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Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) Kota Samarinda tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM), bahwa UMKM sebagai pelaku usaha memiliki peranan
dan arti penting serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan
ekonomi masyarakat dan juga sebagai wahana penciptaan lapangan kerja di
kota Samarinda. Berikut ini adalah data mengenai jumlah dan tenaga kerja
UMKM di Kota Samarinda.
Tabel 1.1. Data Jumlah UMKM & Penyerapan Tenaga Kerja
di Kota Samarinda
No

Indikator

Tahun
2013

2014

2015

1.

UMKM

17.934

18.176

18.235

2.

Tenaga Kerja

19.767

20.580

20.724

3.

Tingkat kenaikan

8%

1,3%

0,3%

Sumber: Disperindagkop dan UMKM Kota Samarinda 2017
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa setiap tahun nya Jumlah
pelaku UMKM di Kota Samarinda Mengalami peningkatan yang juga diikuti
dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja UMKM. Meskipun Mengalami
peningkatan dari segi jumlahnya, namun dari segi presentase nya justru
mengalami penurunan yang cukup drastis. Pada tahun 2011 hingga tahun 2012
jumlah pelaku UMKM di Kota Samarinda mengalami peningkatan sebesar
24,3% tetapi sejak tahun 2013 hingga 2015 presentase pertubuhan UMKM
mengalami penurunan hingga 0,3%. Selain itu beberapa masalah sekaligus
tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan
UMKM Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi

Disperindagkop dan UMKM Kota Samarinda
Faktor Intern
a. Jumlah personil staf teknis
terbatas
b. Minimnya peraturan daerah
yang mengatur koperasi dan
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Faktor Ekstern
a. Rendahnya semngat dan mental
wirausaha pelaku usaha
b. Terbatasnya akses permodalan dari
luar

UMKM
c. Pengetahuan teknis aparat
pembina relatif baik

c. Kualitas Produk UMKM yang
masih rendah serta kurangnya
kemitraan antara pelaku usaha
industri

Sumber : Renstra SKPD Disperindagkop dan UMKM Kota Samarinda 2016
Selaras dengan berbagai permasalahan UMKM yang telah dipaparkan
diatas Disperindagkop dan UMKM kota Samarinda menyusun Rencana
Strategis (Renstra) yang merupakan pedoman dalam 5 tahun kedepan
terhitung dari tahun 2011 sampai 2016 sebagai bentuk tanggung jawab
pemerintah untuk melaksanakan pembangunan.
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam renstra 2011-2016
Disperindagkop dan UMKM khusus untuk bidang koperasi dan UMKM
terdapat 1 tujuan dan 1 sasaran dengan 3 indikator sasaran, 2 indikator untuk
koperasi dan 1 indikator untuk UMKM. Setelah menetapkan tujuan, sasaran,
dan indikator nya disusunlah strategi yang terjabar dalam bentuk kebijakan
sebagai pedoman terhadap pelaksanaan tindakan – tindakan tertentu,
berdasarkan kebijakan tersebut pemerintah menguraikannya menjadi program
dan kegiatan.
Adapun program – program khusus bidang koperasi dan UMKM yang
disusun berdasarkan tujuan, sasaran, indikator kerja , strategi dan kebijakan
pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

2. Program pengembangan sistem pendukung Usaha bagi UMKM
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3. Program Peningkatan kelembagaan Koperasi dan pengembangan sistem
pendukung UMKM.
Berdasarkan program – program tersebut disusun lah perjanjian kinerja,
perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang sangat
penting dan harus dilakukan oleh pimpinan instansi lingkungan pemerintahan.
Berikut adalah perjanjian kinerja Disperindagkop & UMKM Tahun 2016
khusus untuk bidang koperasi dan UMKM.
Khusus bidang koperasi dan UMKM terdapat pada point ke tujuh yang
terdiri dari 1 sasaran, 3 indikator serta target pencapaian sebagai bagian dari
perjanjian kerja disperindagkop dan UMKM kota Samarinda. Hasil dari
penjabaran sasaran diatas dapat diketahui melalui evaluasi program, sebagai
suatu upaya untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan suatu
program yang nantinya dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dalam
mengambil keputusan. Program merupakan realisasi atau implementasi dari
suatu kebijakan yang dilakukan tidak hanya sekali tetapi berkesinambungan,
sehingga penting untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan sudah
tepat dan masih pantas untuk dilanjutkan. Berdasarkan masalah pada latar
belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Analisis Program Pemberdayaan Pada Disperindagkop dan UMKM di Kota
Samarinda”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini
adalah apakah program pemberdayaan UMKM dalam Renstra 2011 – 2016
Disperindagkop dan UMKM di Kota Samarinda sudah efektif ? serta faktor
apa saja yang mempengaruhi pemberdayaan UMKM di Kota Samarinda?
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C. Tujuan Penelitian
Tujuan

Penelitian

ini

adalah

menganalisis

efektivitas

program

pemberdayaan UMKM dalam Renstra 2011 - 2016 Disperindagkop dan
UMKM di Kota Samarinda serta mendeskripsikan faktor pendukung dan
penghambat pemberdayaan UMKM di Kota Samarinda.
Kajian Teori
A.Teori Efektivitas
Menurut Makmur (2011: 7-9), Efektivitas merupakan penyelesaian
pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya baik atau tidaknya
suatu pelaksanaan tugas tergantung pada penyelesaian tugas tersebut,
bagaimana cara pelaksanaannya dan biaya yang dikeluarkan.
Menurut Sedarmayanti (2009 : 59), Efektivitas merupakan suatu ukuran
yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai.
Menurut Duncan dalam Zulkarnain (2012 : 32) Indikator Efektivitas
terbagi menjadi 3 yakni : Pencapaian Tujuan yang diukur melalui waktu
pelaksanaan program dan sasaran, Intergrasi, dan adaptasi.
Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010:13),
efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek – aspek antara lain :
1. Aspek Tugas atau Fungsi,
2. Aspek Rencana atau Program,
3. Aspek Ketentuan dan Peraturan
4. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal,
B. Teori Pemberdayaan
Menurut Hikmat (2010 : 3), mengartikan pemberdayaan adalah sebagai
proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen
melaksanakan keputusan tersebut. Pengambilan keputusan tersebut merupakan

101

hasil dari perencanaan yang dilakukan oleh orang dalam kegiatan organisasi
baik keputusan secara individu maupun kolektif berdasarkan aturan dan norma
yang berlaku dalam organisasi.
Wuradji (2009 : 3) mengatakan bahwa, pemberdayaan adalah sebuah
proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformative,
partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam
menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi
hidup sesuai dengan harapan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Fokus penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada teori yang
dikemukakan oleh Duncan dalam Zulkarnain (2012 : 32) dengan indikator
pengukuran efektivitas yang terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, dan
adaptasi. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer berupa
observasi dan wawancara serta data sekunder yang terdiri dari studi pustaka
berupa jurnal dan skripsi serta dokumen renstra dan arsip-arsip lainnya.
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif
miles and huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.Pencapaian Tujuan
Pencapaian tujuan terdiri dari dua faktor, yaitu kurun waktu dan
pencapaian sasaran/target yang telah ditentukan.
1.Kurun waktu / waktu pelaksanaan
Renstra disperindagkop dan UMKM kota Samarinda terdiri dari 27
program pembangunan dan 137 kegiatan. Waktu untuk pelaksanaan program
dilaksanakan dalam satu priode Renstra yang akan dicapai dalam 5 tahun ke
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depan sesuai waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Samarinda 2011 - 2016. Pelaksanaan renstra disperindagkop
dan UMKM di Kota Samarinda dilaksanakan melalui beberapa proses yakni:
a. Rancangan kerangka prioritas pembangunan / Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan Renstra dan Program pembangunan yang menjadi prioritas
disusun selama kurun waktu satu tahun yakni 2010 hingga 2011 dimana
Renstra tersebut berpedoman pada Renstra periode sebelumnya. Adapun
tahap – tahap dalam penyusunan Renstra SKPD adalah persiapan penyusunan
renstra, penyusunan rancangan renstra SKPD, penyusunan rancangan akhir
renstra SKPD, dan penetapan renstra SKPD.
b. Indikator Kinerja SKPD
Indikator Kinerja harus dibuat sebelum program dan kegiatan
dilaksanakan, indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat
menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai atau tidak
sesuai dengan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Samarinda 2011 - 2016. Adapun indikator kinerja
dalam proses pencapaian tujuan tampak pada tabel berikut:
Tabel 4.1. Indikator Kinerja Review I & II
Bidang Koperasi dan UMKM Kota Samarinda
INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA

(REVIEW I)

(REVIEW II)

1

Pesentase koperasi yang aktif

1

Persentase koperasi yang aktif

2

Jumlah koperasi yang berkualitas

2

Jumlah koperasi yang
berkualitas

3

Jumlah UMKM

3

Jumlah UMKM berdasarkan
klasifikasi baku lapangan usaha
Indonesia

Sumber : Lakip Asistensi Renstra Review Kota Samarinda
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi 2 kali review yang
pertama pada tahun 2014 dan yang kedua tahun 2016, pada review I & II
terdapat tiga indikator kinerja dimana hanya indikator kinerja UMKM yang
mengalami perubahan, pada review I indikatornya adalah jumlah UMKM
kemudian pada Review II menjadi lebih spesifik yakni jumlah UMKM
berdasarkan kasifikasi baku lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Hal ini
disebabkan karena terjadinya pergantian kepala daerah di tahun 2016 sehingga
terjadi perubahan pada RPJMD.
c. Realisasi Kegiatan
Realisasi kegiatan dilakukan sesuai dengan perjanjian kinerja yang
dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Dengan adanya perjanjian kinerja
fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan
lebih baik sehingga diharapkan kinerja SKPD terkait bisa lebih maksimal dan
tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Berikut disajikan perjanjian
kinerja Disperindagkop dan UMKM Kota Samarinda tahun 2016.
Tabel 4.2. Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi
dan UMKM (bidang koperasi dan UMKM) Kota Samarinda tahun 2016
No.

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan

Target

1.

Meningkatny

1. Persentase Koperasi

%

85

Koperasi

30

UMKM

18.200

a kinerja
kelembagaan
& usaha
Koperasi dan
UMKM

aktif
2. Jumlah koperasi
yang berkualitas
3. Jumlah UMKM
berdasarkan KBLI

Sumber : Lakip Asistensi Renstra Disperindagkop & UMKM Kota Samarinda
2016
Berdasarkan tabel diatas, untuk bidang koperasi dan UMKM terdapat 1
sasaran dan 3 indikator sasaran. Target presentase koperasi aktif sebesar 85% ,
target untuk jumlah koperasi yang berkualitas sebanyak 30 Koperasi dan target
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jumlah UMKM berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KLBI) berjumlah 18.200 UMKM. Adapun Realisasi Anggaran kegiatan
khusus untuk bidang koperasi dan UMKM berdasarkan APBD diuraikan pada
tabel berikut :
Tabel 4.3. Realisasi Anggaran atas capaian kinerja SKPD
Disperindagkop dan UMKM Kota Samarinda
Tahun 2016
No

Program Kerja
Koperasi dan

%
Pagu

Anggaran

Capaian

UMKM
1.

Penciptaan Iklim

Rp.135.829.400

Rp.135.829.400

100%

Rp. 25.042.500

Rp. 21.022.500

97,5%

Rp.160.871.900

Rp.156.851.900

UKM yang
kondusif
2.

Pengembangan
sistem pendukung
usaha UMKM
Total Anggaran

Sumber : Lakip Renstra Disperindagkop dan UMKM KotaSamarinda Tahun
2016
Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa anggaran untuk
program pemberdayaan UMKM berdasarkan urusan wajib bidang koperasi
dan UMKM khusus program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang
kondusif sesuai pendanaan APBD (Pagu Indikatif), maka realisasi anggaran
nya sebesar Rp. 135.829.400 dengan presentase sebesar 100%. Program
peningkatan kelembagaan koperasi dan pengembangan sistem pendukung
usaha bagi UMKM pagu indikatif nya sebesar Rp. 25.042.500 dan realisasi
anggaran nya sebesar Rp.21.022.500 dengan presentase capaian sebesar 97,5%.
d. Evaluasi
Evaluasi program dan kegiatan pada Renstra SKPD dilakukan Setiap
tahun untuk menganalisis program dan kegiatan yang sedang berjalan, dan
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evaluasi terhadap Rencana Kerja / Renja SKPD dilakukan setiap 3 bulan
sekali.
e. Review Renstra
Review renstra dilakukan agar tercipta sinkronisasi antara visi, misi,
tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan yang

dilaksanakan. Langkah sinkronisasi ini penting dilakukan agar akses
keberadaan Dinas Perindagkop & UMKM terwujud dan berdampak nyata
ditengah masyarakat. Renstra Disperindagkop dan UMKM tahun 2011 – 2016
telah dilakukan review sebanyak dua kali yakni pada tahun 2014 dan 2016.
A. Sasaran / Tujuan
pencapaian sasaran / tujuan dari pelaksanaan program – Program
Renstra khususnya mengenai program pemberdayaan UMKM dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 4.4. Capaian Kinerja Renstra SKPD
Bidang Koperasi dan UMKM tahun 2016
Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian
(%)

Meningkatnya
kinerja

1 Persentase

%

85

83,76%

98,5 %

30

65

216,7 %

18.200

20.792

114,6 %

Koperasi Aktif

kelembagaan
dan usaha
koperasi dan
UMKM

2 Jumlah

koperasi Koperasi

yang berkualitas
3 Jumlah UMKM

UMKM

berdasarkan KLBI

Sumber : Lakip Asistensi Renstra Dinas Perindagkop & UMKM
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sasaran yang ingin dituju
adalah meningkatnya kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM. Indikator
kinerja Jumlah UMKM berdasarkan KLBI dengan Target 18.200 UMKM
jumlah realisasinya melebihi target hingga 20.792 UMKM di tahun 2016 dan
kinerjanya mencapai 114,6%.
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mengenai Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
setelah Review ke II terdapat 2 program dan 4 kegiatan khusus untuk bidang
koperasi dan UMKM.
Adapun bentuk fasilitasi pembinaan koperasi dan UMKM yakni melalui :
a. Pelatihan Batik
b. Pelatihan pengolahan rumput laut
c. Sosialisasi pemanfaatan sumber daya laut
c. Pelatihan Kewirausahaan
d. Pelatihan Menjahit
f. Sosialisasi dan pelatihan penyediaan modal bagi pelaku UMKM
Bentuk Fasilitasi Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah melalui
penyediaan peralatan penunjang usaha serta bantuan pemasaran produk
UMKM melalui UMKM Center Kota Samarinda. Kemampuan Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM untuk menyesuaikan diri
pada perubahan yang mungkin muncul baik dari intern maupun ekstern
dengan menggunakan analisis SWOT. Suatu strategi yang efektif mampu
memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan
ancaman / hambatan suatu dinas. Apabila diterapkan secara tepat asumsi
sederhana ini mempunyai implikasi yang berpengaruh pada keberhasilan
strategi yang dirancang. Identifikasi peluang dan ancaman diperoleh melalui
analisis lingkungan eksternal sementara analisis kapabilitas strategic diperoleh
melalui analisis lingkungan internal.
Analisis SWOT Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM
Kota

Samarinda

mengidentifikasi

menyoroti

peranan

strategi-strategi

yang

dan
sehat,

analisis
analisis

internal
SWOT

dalam
tidak

menjelaskan bagaimana pimpinan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan
kelemahan-kelemahan internal, Analisis ini cenderung mengarahkan strategi
yang akan dipilih oleh dinas dalam upaya mewujudkan /mencapai visi / tujuan
melalui misi yang telah ditetapkan sebelumnya.
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Faktor Pendorong
a. Kota Samarinda dikelilingi oleh laut sehingga potensi kelautannya cukup
besar
b. Adanya kemudahan akses yang diberikan oleh pemerintah Kota Samarinda
c. Adanya dukungan dari perusahaan – perusahaan besar di Kota Samarinda
melalui program CSR
Faktor Penghambat
a. Minimnya anggaran yang dimiliki Disperindagkop dan UMKM Kota
Samarinda
b. Rendahnya semangat dan mental wirausaha pelaku UMKM
c. Kurangnya pendampingan terhadap pelaku UMKM
PEMBAHASAN
A.Pencapaian Tujuan
Berdasarkan Indikator pencapaian tujuan dengan mengukur dari segi
kurun waktu serta pencapaian sasaran, maka program pemberdayaan UMKM
yang dilaksanakan oleh Disperindagkop dan UMKM di Kota Samarinda sudah
cukup efektif. Hal ini dikarenakan tujuan yang telah ditetapkan mampu
diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun / satu periode Renstra serta tersusun
secara bertahap. Berdasarkan

pencapaian

sasarannya

untuk program

pemberdayaan UMKM presentase pencapaiannya lebih dari 100% dan
melebihi target yang telah ditetapkan di awal penyusunan Renstra 2011 – 2016.
Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sedarmayanti
(2009 : 59) yang mengatakan bahwa “Efektivitas merupakan suatu ukuran
yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai” hal ini juga
ditegaskan oleh teori yang dikemukakan oleh Soetopo (2012 : 51) yang
mengatakan bahwa “keefektifan adalah ketepatan sasaran dari suatu proses
yang berlangsung untuk tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”
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Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh Rihadini (2012) yang menyatakan bahwa untuk mengukur keberhasilan
pencapaian sasaran program dapat dilihat dari apakah kegiatan yang
dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan
PNPM Mandiri Pedesaan yang dilakukan di kabupaten Konawe Sulawesi
Tenggara dapat dikatakan efektiv karena sasaran yang ingin dicapai telah
sesuai dengan realita.
Integrasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan UMKM Kota Samarinda dalam bentuk fasilitasi,pembinaan serta
pengawasan sudah cukup efektif karena selain program yang disusun lebih
terencana, hingga akhir periode Renstra pun SKPD terkait telah melaksanakan
tugas sesuai dengan perjanjian kinerja dengan pencapaian yang sesuai target /
sasaran. Integrasi yang dilakukan pemerintah dalam bentuk fasilitasi ini sesuai
dengan teori mengenai pemberdayaan yang dikemukakan oleh Hikmat (2010:3)
yang mengartikan pemberdayaan sebagai “proses pengambilan keputusan oleh
orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut,
Pengambilan keputusan tersebut merupakan hasil dari perencanaan yang
dilakukan oleh orang dalam kegiatan organisasi baik keputusan secara
individu maupun kolektif berdasarkan aturan dan norma yang berlaku dalam
organisasi”.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017)
dimana hasil penelitian mengenai pelaksanaan program pengembangan
UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda
sudah berjalan baik dan maksimal melalui pembinaan, seminar – seminar ,
sosialisasi serta pengawasan.
Penelitian ini kurang sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Furqani (2017) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terhadap Pemberdayaan UMKM
direalisasikan bukan hanya secara fisik tetapi juga pemerintah memberikan

motivasi

yang

menyebabkan

pelaku

UMKM

semakin

giat
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dalam

usahanya.Pelaksanaan Pemberdayaan UMKM yang diukur berdasarkan
indikator adaptasi sudah cukup Efektif. Analisis SWOT yang disusun oleh
disperindagkop dan UMKM Kota Samarinda merupakan strategi yang didasari
oleh kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman baik dari faktor internal
maupun eksternal dinas. Melalui strategi tersebut pemerintah mampu
menyusun program dan kegiatan yang harus dilakukan selama satu periode
renstra berdasarkan uraian dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Strategi
yang diambil pemerintah sebagai keputusan pembuatan program dapat
dikatakan efektif karena sasaran dan indikator sasaran tersebut tercapai bahkan
melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya. hal ini sesuai dengan teori
yang dikemukakan oleh Rangkuti (2014:197-203) Analisis SWOT adalah
suatu cara untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam
rangka merumuskan strategi.
Hal ini sejalan pula dengan pernyataan Fahmi (2014:260), “untuk
menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT maka perlu dilihat faktor
eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT tersebut”
KESIMPULAN
Analisis pemberdayaan program – program UMKM yang terdapat dalam
Renstra 2011-2016 yakni pengembangan sistem pendukung usaha serta
penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif diukur berdasarkan
indikator efektivitas yang terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, serta
adaptasi jika diukur dari realisasi program sudah cukup efektif meskipun
belum maksimal dikarenakan beberapa faktor penghambat baik dari internal
disperindagkop dan UMKM maupun dari pelaku UMKM di Kota Samarinda.
Diharapkan pemerintah memberikan pelatihan kewirausahaan serta
marketing dengan memanfaatkan teknologi berkembang sesering mungkin,
guna meningkatkan mental wirausaha pelaku UMKM.
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Diharapkan pemerintah membuat sebuah program yang berfokus pada
peningkatan usaha pelaku UMKM dengan memaksimalkan pendampingan.
Pemerintah sebaiknya melakukan pendekatan terhadap pelaku UMKM
untuk mengetahui lebih mendalam permasalahan yang dihadapi pelaku
UMKM.
Sebaiknya pemerintah memberikan banyak pelatihan mengenai desain
khususnya bagi pelaku usaha kerajinan tangan agar pelaku usaha memiliki
pengetahuan mengenai desain modern yang sedang laku di pasaran serta
memberikan pelatihan cara membuat proposal usaha yang baik dan benar agar
pelaku usaha mampu mandiri dan membangun mitra usaha.
Sebaiknya pemerintah lebih memotivasi anak-anak muda melalui
sosialisasi mengenai Entrepreneur, hal ini dikarenakan anak muda memiliki
semangat juang yang lebih besar, sehingga diharapkan sarjana – sarjana muda
(Fresh Graduate) di Kota Samarinda tidak hanya terfokus untuk menjadi
seorang pekerja tetapi juga pencipta lapangan kerja.
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