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ABSTRAK 
 

 
MUHAMMAD SAYUTI 2013, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui 
Pengembangan Industri Perahu Pinisi di Kecamatan Bontobahari  
Kabupaten Bulukumba (Penasihat ; H. Mappamiring dan Abdul Mahsyar). 

 
 

Pemberdayaan industri pembuatan perahu pinisi masih dihadapkan 
pada berbagai permasalahan yaitu lemahnya penguasaan teknologi, 
manajemen yang masih sederhana, lemahnya jaringan  orientasi pasar dan 
sifat ketergantungan yang kuat, masalah permodalan, masalah  pemasaran, 
masalah bahan baku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan Industri Perahu 
Pinisi, mengetahui strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir  telah 
dilaksanakan secara optimal di Kecamatan Bontobabari Kabupaten 
Bulukumba.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode survei dengan menggunanan pendekatan penelitian kuantitatif dan 
kualitatif. Untuk maksud tersebut metode penelitian ini dilaksanakan yang 
bertujuan agar dapat mengamati tentang hal tersebut secara mendalam agar 
data dan informasi yang dikumpulkan dapat objektif dan valid sehingga dapat 
memahami yang sebenarnya terjadi 

Hasil penelitian terhadap pembinaan usaha industri pembuatan 
Perahu Pinisi di Tana Beru Kecamatan Bontobahari menunjukkan bahwa 
pembinaan iklim usaha industri pembuatan perahu pinisi, dinilai responden 
baik, dalam arti bahwa perhatian pemerintah terhadap iklim kepastian usaha 
dan ketertiban usaha dari industri perahu pinisi itu cukup tinggi, sehingga 
secara perlahan-perlahan semua pelaku industri perahu pinisi dapat 
mengantongi izin usaha, agar muda dikontrol dan dikendalikan berdasarkan 
kebijakan pemerintah daerah. Namun usaha pembinaan ini tidak banyak 
berpengaruh pada efektifitas usaha industri kecil, terutama dilihat dari 
kemampuan produksi dan kemampuan mengembangkan bidang 
permodalan, di mana dalam lima tahun terakhir efektifitas usaha industri kecil 
mengalami fluktuasi yang tajam, bahkan cenderung negatif. Pembinaan 
kapasitas dan kapabilitas usaha industri pembuatan perahu pinisi  di Tana 
Beru Kecamatan Bontobahari, dinilai responden kurang memadai, di mana 
perhatian pemerintah dalam mengakomodasi  distribusi produksi, pemasaran 
serta modal tidak banyak menyentuh harapan pelaku industri kecil. Oleh 
sebab itu justru aspek inilah yang paling berpengaruh terhadap efektifitas 
usaha industri kecil, yaitu kemampuan modal, pemasaran dan distribusi yang 
tidak mampu diatasi oleh pelaku industri perahu pinisi itu sendiri. 
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ABSTRACT 
 

 
MUHAMMAD SAYUTI 2013, The Empowerment of Coastal Communities 
through the Development of the Pinisi Boat Industry In District 
Bontobahari of Bulukumba Regency (Advisory : Mr. H. Mappamiring and  
Mr. Abdul Mahsyar). 

 
The Empowerment pinisi boat building industry still faces a number of 

problems, namely lack of mastery of technology, management is simple, 
weak market orientation and network strong dependency properties, capital 
issues, marketing issues, raw material problems. This study aims to analyze 
the empowerment of coastal communities through the development pinisi 
Boat Industry, know the strategies of economic empowerment of coastal 
communities has been implemented optimally in District Bontobabari 
Bulukumba 

.  
The method used in this study is a survey method with menggunanan 

quantitative and qualitative research approaches. For the purpose of this 
research method implemented which aims to be observed about it in depth 
so that the data and information collected can be objective and valid so that 
they can understand the truth 

 
The results of the development effort pinisi boat making industry in 

Tana Beru District Bontobahari shows that coaching business climate phinisi 
boat building industry, assessed as good, in the sense that the government's 
attention to the climate of business certainty and order of business of the 
industry pinisi boat was quite high, so it slowly-slowly all industry participants 
pocketed the boat can phinisi business license, so young controlled and 
shaped by government policy. But the coaching business is not much effect 
on the effectiveness of small industries, particularly regarding production 
capacity and the ability to develop areas of the capital, where in the last five 
years the effectiveness of small industries experienced sharp fluctuations, 
and even tend to be negative. Building the capacity and capability of the boat 
building industry enterprises in Tanaberu pinisi Bontobahari District, 
assessed as insufficient, in which the attention of the government to 
accommodate the distribution of production, marketing, and capital is not 
much hope of touching the small industry players. Therefore it is the most 
influential aspect of the effectiveness of small industries, namely the ability of 
capital, marketing and distribution which are not able to be addressed by the 
industry itself pinisi boat. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
  
 
 
A. Latar Belakang  
   

Studi tentang masyarakat pesisir sebagian besar berfokus pada 

aspek sosial ekonomi. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat 

nelayan atau masyarakat pesisir merupakan salah satu kelompok sosial 

dalam masyarakat kita yang sangat intensif didera kemiskinan. Kemiskinan 

ini disebabkan oleh faktor-faktor kompleks yang saling terkait serta 

merupakan sumber utama yang melemahkan kemampuan masyarakat 

dalam membangun wilayah dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya. 

Oleh karena itu, kemiskinan merupakan salah satu isu utama dalam 

pembangunan kawasan pesisir (Kusnadi, dkk. 2007). 

Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan 

memiliki potensi kelautan cukup besar, seharusnya mampu  

mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan yang menggantungkan 

hidup pada potensi kelautan (maritim) tersebut. Realitasnya, kehidupan 

masyarakat nelayan yang ada saat ini termasuk  di Kecamatan Bontobahari 

Desa Tanah Beru Kabupaten Bulukumba masih sebagian tergolong 

masyarakat miskin dengan berbagai atribut permasalahannya, seperti 

keterbelakangan pendidikan dan akses ekonomi. Kondisi ini tentu juga 

diperparah oleh keterbatasan keterbatasan di bidang kualitas sumber daya 

manusia, akses dan penguasaan teknologi, pasar, dan modal.  Kebijakan 
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dan implementasi program-program pembangunan untuk masyarakat di 

kawasan pesisir hingga saat ini masih belum optimal dalam memutus mata 

rantai belenggu kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan di wilayah 

pesisir Tana Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, maka 

beberapa indikator ketidakberdayaan masyarakat adalah : 

a. Mata pencaharian masyarakat belum dapat meningkatkan pendapatan 

dan kualitas kerjanya.  

b. Pelaksanaan dan pemberdayaan kelembagaan yang ada belum mampu 

mendukung peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat 

untuk dapat lebih mandiri dengan memecahkan sendiri masalahnya 

melalui potensi yang dimiliki. 

c. Peningkatan sumber daya yang tersedia sehingga memenuhi kebutuhan 

masyarakat.  

d. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti, 

tanah, modal, peralatan, keterampilan. 

e. Tidak memiliki kemungkinan untuk memiliki aset produksi dengan 

kekuatan sendiri. 

f. Tingkat pendidikan mereka rendah dan kebanyakan membantu orang tua 

dalam memenuhi hidupnya sehari-hari. 

Di samping itu pola tradisi kehidupan ekonomi  masyarakat pesisir 

yang banyak hanya menjadi pekerja pada pemilik-pemilik kapal (punggawa), 

kadang terbelenggu pada lingkaran kemiskinan, karena umumnya pekerja 
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tersebut, sebelum beraktivitas melaut yang kadang berhari-hari di tengah 

laut, sudah terlebih dahulu diberikan gaji atau upah untuk keluarga yang 

ditinggalkan, dan kalau mereka mujur maka gaji tersebut bisa tertutupi dari 

hasil tangkapan mereka, akan tetapi bilamana sial (tangkapan yang kurang), 

maka tentu hutang mereka akan bertambah, karena tentu mereka tetap 

butuh biaya hidup, sehingga mereka tetap meminta tambahan gaji meskipun 

harus dihitung sebagai hutang yang dibayar lewat aktivitas menangkap ikan 

berikutnya, sehingga yang terjadi bahwa kebanyakan di antara nelayan yang 

bekerja pada punggawa tersebut seumur hidupnya bisa berhutang terus 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah selayaknya 

dilakukan upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, seperti pemberdayaan 

industri kecil dan menengah (IKM) yang merupakan bagian dari 

pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan menciptakan 

landasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi secara keseluruhan baik 

di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, sehingga tak dapat dipungkiri  

bahwa usaha industri kecil dan menengah dapat menjadi penggerak utama 

pertumbuhan ekonomi masyarakat karena berbagai keunggulan komparatif 

yang ditimbulkannya. 

Usaha industri kecil sebagai sektor kegiatan ekonomi mikro 

masyarakat, dipandang sebagai salah satu elemen penting dalam 

meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat, apalagi sektor ini banyak 

melibatkan tenaga kerja sekaligus dapat menyerap bahan sumber daya alam 

yang cukup melimpah, seperti rotan dan kayu, sehingga pembinaan industri 
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kecil dan menengah dapat berfungsi secara luas, yaitu penyerapan tenaga 

kerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi riil masyarakat.  

Manfaat pemberdayaan industri kecil dan menengah secara 

langsung adalah peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan 

masyarakat, peningkatan pendapatan daerah, peningkatan sumber daya 

manusia dan secara tidak langsung memberikan manfaat yaitu pemanfaatan 

potensi pasar domestik dan eksport, menumbuhkan usaha industri kecil dan 

menengah yang berciri khas, peningkatan nilai tambah per tenaga kerja dan 

pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.                                                                   

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemerintah telah 

mengeluarkan kebijakan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, sebagai salah wujud dalam mendukung 

pengembangan usaha kecil, dimana di dalam pasal 4 disebutkan bahwa 

pemberdayaan usaha kecil bertujuan untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan 

mandiri serta berkembang menjadi usaha menengah, meningkatkan peranan 

usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan 

kerja dan berusaha, peningkatan eksport, serta peningkatan dan  

pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung 

serta memperkokoh struktur perekonomian nasional. 

Pemberdayaan industri kecil dan menengah sebagai salah satu jenis 

usaha kecil menengah, tentunya disesuaikan dengan kondisi wilayah yang 

bersangkutan dan memperhatikan faktor-faktor sumber daya alam, 
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penguasaan dan akses terhadap teknologi, permodalan, akses terhadap 

pasar serta faktor pendukung lainnya. 

Faktor lain yang juga sangat menentukan dalam rangka pembinaan 

usaha industri kecil dan menengah adalah komitmen yang kuat dari 

pemerintah pusat maupun daerah untuk secara nyata menunjukkan 

keberpihakan pada pengusaha industri kecil dan menengah, memberikan 

iklim usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhannya melalui berbagai 

peraturan dan ketentuan yang mendukung. Keberhasilan pembinaan 

terhadap  pengusaha industri kecil dan menengah merupakan prioritas yang 

sangat strategis dalam mempercepat dan memperkuat ketahanan ekonomi 

nasional dan daerah. 

  Demikian pula halnya sebagai aparat pemerintah khususnya aparat 

pembina sesuai dengan kebijakan pembinaan bagi pengusaha industri kecil 

dan menengah (IKM) yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan Republik Indonesia (2004 : 2), perlu memperhatikan 

perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan internal 

dan eksternal, maka perlu memperhatikan paradigma baru sebagai 

pegangan dalam pembinaan industri kecil dan menengah yakni, perubahan 

peran pemerintah dari regulator menjadi fasilitator, perubahan pendekatan 

pembinaan, dari pembinaan yang bersifat protektif kearah pengembangan 

untuk mampu meningkatkan kemandirian, perubahan orientasi pembinaan 

dari penawaran (produksi) jadi permintaan (pasar), perubahan sasaran 

pembinaan dari Broad Spectrum kearah yang lebih terfokus, terpadu dengan 
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memperhatikan komoditi unggulan serta mempertimbangkan aspek 

ekonomis dan sosial budaya, perubahan pendekatan dari sentralisasi ke 

arah desentralisasi. 

Di tengah kompetisi global  yang sangat ketat saat ini, ekonomi 

kerakyatan yang salah satunya adalah usaha industri kecil dan menengah 

wajib dilindungi oleh pemerintah melalui keberpihakan kepada pengusaha 

tersebut, dukungan kebijakan pembinaan dan implementasinya secara 

konkrit dan efektif adalah sangat menentukan karena jika tidak, maka akan 

memperbesar kesenjangan perekonomian, dan adalah amat fatal bila 

kebijakan utama pemulihan ekonomi makro harus menyingkirkan kebijakan 

ekonomi kerakyatan, sementara kenyataan selama ini menunjukkan bahwa 

usaha ekonomi kecil menengahlah yang menjadi penyelamat perekonomian 

Indonesia di saat krisis ekonomi melanda bangsa kita. 

Di Tana Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, usaha 

industri kecil dan menengah khususnya pembuatan Perahu Pinisi pada 

dasarnya telah terdapat cikal bakal yang sangat potensial untuk 

dikembangkan dalam memperbaiki geliat ekonomi masyarakat pesisir. 

Industri pembuatan perahu pinisi, dengan ciri khas yang dibuat berdasarkan 

keterampilan masyarakat setempat tentu banyak melibatkan tenaga kerja 

yang diambil dari komunitas masyarakat pesisir. Geliat industri pembuatan 

perahu pinisi di Tana Beru tentu memiliki implikasi pada aktivitas ekonomi 

masyarakat melalui interaksi social ekonomi yang lebih nyata, seperti 
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hadirnya komponen masyarakat lain untuk memenuhi kebutuhan para 

pekerja.    

Hanya saja bahwa upaya pemberdayaan industri kecil menengah 

pembuatan perahu pinisi masih masih dihadapkan pada berbagai  

permasalahan yaitu : 

a. Masalah kelembagaan, hal ini dicirikan dengan lemahnya kondisi interen 

pengusaha industri kecil dan  menengah  itu  sendiri  antara   lain : 

Lemahnya penguasaan teknologi, manajemen yang masih sederhana, 

lemahnya jaringan  orientasi pasar dan sifat ketergantungan yang kuat.  

b. Masalah permodalan ; dimana nampak bahwa skim khusus untuk 

pengusaha industri kecil dan menengah guna mendapatkan pinjaman 

modal dari perbankan tidak jelas dan kenyataan menunjukkan bahwa 

ketentuan atau persyaratan kredit cenderung sulit dijangkau oleh 

pengusaha. 

c. Masalah  pemasaran ;  kenyataan  menunjukkan bahwa para pengusaha 

industri kecil dan menengah hanya sebagian kecil yang telah mampu 

menembus pasar regional, hal ini tentunya disebabkan oleh keterbatasan 

wawasan bisnis, kurangnya pengetahuan perdagangan, kurang memiliki 

lokasi pemasaran yang potensial karena telah dikuasai oleh para pemodal 

yang kuat, mutu produk yang belum stabil. 

d. Masalah bahan baku. Keterbatasan bahan baku kayu yang cocok dengan 

pembuatan perahu pinisi sangat sulit, sehingga sebagian pengerjaan 

industri pembuatan perahu pinisi dipindahkan di daerah lain yang lebih 



8 
 

dekat dengan sumber bahan baku, justru sangat merugikan geliat 

ekonomi masyarakat pesisir di Tana beru itu sendiri. 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok 

permasalahan yang perlu diteliti adalah : 

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan 

Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kecamatan Bontobahari 

Kabupaten Bulukumba ? 

2. Bagaimana pengembangan industri Perahu Pinisi di Tana Beru 

Kecamatan Bontobabari Kabupaten Bulukumba? 

3. Bagaimana efektivitas pembinaan kelembagaan usaha industri kecil di 

Tana Beru Kecamatan Bontobabari Kabupaten Bulukumba? 

4. Bagaimana model pembinaan kapasitas dan kapabilitas pemberdayaan 

masyarakat pesisir dalam pengembangan Industri Kecil pembuatan 

perahu Pinisi (IKM) di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba ? 

 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

a. Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat pesisir melalui 

pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kecamatan 

Bontobahari Kabupaten Bulukumba. 

b. Untuk menganalisis pengembangan industri Perahu Pinisi di Tana 

Beru Kecamatan Bontobabari Kabupaten Bulukumba. 
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c. Untuk menganalisis efektivitas pembinaan kelembagaan usaha 

industri kecil di Tana Beru Kecamatan Bontobabari Kabupaten 

Bulukumba. 

d. Untuk mengetahui model pembinaan kapasitas dan kapabilitas 

pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengembangan Industri 

Kecil pembuatan perahu Pinisi (IKM) di Kecamatan Bontobahari 

Kabupaten Bulukumba. 

 
2. Manfaat  Penelitian 

a. Manfaat Akademik  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan berarti bagi 

kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pemberdayaan 

masyarakat khususnya. 

b. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan dalam 

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir. 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Landasan Teori 

1. Konsep Pembangunan 

Pebangunan sering dipakai secara bersamaan dengan istilah  

pengembangan, yang dalam Bahasa Inggeris dikenal dengan istilah  

“development” yang dapat berarti suatu proses yang dilakukan secara 

sistematis untuk mencapai suatu kemajuan dan pembaharuan guna 

memperoleh hasil yang lebih baik. 

Pembangunan yang berarti suatu usaha atau rangkaian usaha 

pertumbuhan dan perbaikan melalui suatu perubahan dan perbaikan yang 

dilakukan secara sistematis, terencana untuk mencapai suatu tatanan 

kehidupan yang lebih baik. 

Siagian (1982:3), mengemukakan bahwa pembangunan 

adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan 

perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu 

bangsa negara dan pemerintah, menuju modernisasi dalam rangka 

pembinaan bangsa (nation building). 

Tjokroamidjojo (1996:64), lebih menekankan bahwa 

pelaksanaan pengelolaan pembangunan adalah suatu usaha 

pengembangan kearah yang lebih baik menunju pada suatu 
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modernitas. Pembangunan itu ditujukan pada pembangunan 

ekonomi dan pembangunan sosial.  

Berdasarkan pengertian di atas, maka pembangunan dapat 

dipahami sebagai ; (a) suatu usaha pertumbuhan dan perubahan, 

(b) suatu usaha yang secara sadar dan berencana yang dilakukan 

oleh suatu bangsa, (c) suatu proses yang multi dimensi, (d) suatu 

usaha menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa dan 

mensejahterakan kehidupan bangsa, (e) suatu usaha untuk 

mencapai masa depan yang lebih baik. 

Pengelolaan pembangunan adalah dimaksudkan 

terselenggaranya perubahan-perubahan tersebut dalam keadaan 

yang stabil dinamis. Menurut Tjokroamidjojo (1996 :65) pengelolaan 

tersebut harus dilakukan secara berencana melalui suatu proses 

politik dan proses administrasi, yang meliputi: 

1) Adanya keinginan-keinginan dasar dalam masyarakat yang menuntut 

pemuasan. Sumber-sumber dari keinginan-keinginan ini adalah 

kebutuhan dasar yang dirasakan (felt needs), dan kebutuhan-

kebutuhan dasar yang memang diperlukan karena kondisi obyektif 

(real needs). 

2) Perumusan konsiliasi tersebut di atas dilakukan dalam proses politik 

dan dituangkan dalam bentuk keputusan-keputusan politik mengenai 

kehendak negara/daerah. Dalam keputusan politik ini ditetapkan apa 
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yang hendak dibangun dan dasar-dasar dari cara pencapaiannya. 

Tingkat ini disebut juga sebagai tingkat formulasi keputusan politik 

(formulasi of political decicion). 

3)  Perumusan dasar-dasar hukum bagi pelaksanaan politik tersebut di 

atas, dimaksudkan supaya kegiatan-kegiatan lanjutan tetap 

dilaksanakan berdasar kerangka hukum yang ada (legal context). 

Tingkat ini disebut sebagai tingkat legalisasi (legalisation).  

4) Perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program 

pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan di dalam keputusan politik. Kebijaksanaan dan program 

tersebut dituangkan dalam suatu rencana kebijaksanaan 

pembangunan atau merupakan suatu rangkaian kebijaksanaan dan 

program yang konsisten. 

5) Penyusunan program-program kerja, sistem dan mekanisme 

pelaksanaannya (programming). 

6) Kemudian tingkat implementasi, tingkat ini dimaksudkan untuk 

merealisir pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah 

dirumuskan. 

7) Penilaian dari pada pelaksanaan maupun dari hasil-hasil yang dicapai. 

Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada akhirnya 

bermuara pada upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Hal ini membawa konsekuensi pelayanan kepada 

masyarakat yang lebih baik, disamping pada responsibilitas, akuntabilitas 
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dan realibilitas pemerintahan yang menuju kepada pemerintahan yang 

bertanggung jawab, dapat diandalkan serta memiliki kemampuan untuk 

melayani masyarakat secara lebih efektif dan mampu mengantisipasi 

perkembangan tuntutan dan aspirasi masyarakat. 

Menggaris bawahi pembangunan kelautan sebagai fokus kajian, 

hal ini sejalan dengan  peranan pemerintah dalam  memberikan 

pelayanan pada masyarakat termasuk memberikan pelayanan pada 

upaya pertumbuhan pemanfaatan sumber daya kelautan, peranan ini oleh 

Tjokroamidjojo (1996 :43), sebagai fungsi “development agent”, di mana 

peranan pemerintah merupakan agen pembaharu, sehingga campur 

tangan pemerintah dalam berbagai usaha perbaikan ekonomi materil di 

masyarakat, sangat perlu dilakukan, hal ini akan menyangkut  dari fungsi-

fungsi pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat 

Mengenai cara pelaksanaan peranan pemerintah terdapat 

klasifikasi sebagai berikut :  

a. Fungsi pertama, fungsi pengaturan, dalam hal ini dapat 

diklasifikasikan atas; (1) penentuan kebijaksanaan; (2) pemberian 

pengarahan dan bimbingan, (3) pengaturan melalui perizinan dan (4) 

pengawasan produk daripada fungsi ini adalah berbagai peraturan-

peraturan. 

b. Pemilikan sendiri daripada usaha-usaha ekonomi atau sosial yang 

penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri atau oleh swasta. 
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c. Penyelenggaraan sendiri dari berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi 

atau sosial. (Tjokroamidjojo 1988 : 18-19): 

 
2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai usaha untuk memberi atau 

meningkatkan kemampuan seseorang, kelompok atau masyarakat. 

Penggunaan konsep ini tidak hanya pada bidang politik semata, tetapi 

juga dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya. Namun konsep ini sering 

ditafsirkan berbeda oleh tiap orang, karena perbedaan sudut pandang. 

Simanjuntak (1985:20) menerangkan :“Perlunya memberdayakan sumber 

daya manusia dilatar belakangi oleh empat hal, antara lain: 1) Melalui 

upaya pembangunan, potensi sumber daya manusia diarahkan menjadi 

kekuatan di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan 

keamanan yang nyata, didukung oleh sumber daya manusia yang 

berkualitas, memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan 

manajemen; 2) Sumber daya manusia dipandang sebagai unsur yang 

sangat menentukan dalam proses pembangunan, terutama di negara-

negara yang sedang berkembang. Hal ini berkaitan dengan pengalaman 

negara industri baru yang menunjukkan bahwa pertumbuhan bersumber 

dari pertumbuhan masyarakat (efisiensi) yang didukung oleh sumber daya 

manusia yang berkualitas; 3) Adanya anggapan bahwa sumber daya 

manusia lebih penting daripada sumber daya alam. Menurut pendapat ini, 

negara yang miskin sumber daya alamnya, tetapi tinggi tingkat kualitas 
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sumber daya manusianya sehingga lebih maju daripada negara yang kaya 

sumber daya alamnya akan tetapi kurang mementingkan sumber daya 

manusianya; 4) Pada pembangunan jangka panjang I pembangunan lebih 

dititik beratkan pada pemanfaatan sumber daya alam, sedangkan dalam 

pembangunan jangka panjang II perlu diadakan penyempurnaan, dalam 

arti bahwa pembangunan dikonsentrasikan pada pengembangan dan 

pendayagunaan sumber daya manusia untuk menghasilkan pertumbuhan 

ekonomi yang maksimal. 

Menurut Moeljarto (1996:44) menjelaskan bahwa pemberdayaan 

atau dikenal pula dengan empowerment adalah sebuah konsep yang lahir 

sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan 

kebudayaan barat khususnya Eropa. Untuk memahami konsep 

empowerment secara tepat, memerlukan upaya pemahaman latar 

belakang kontekstual yang melahirkannya. Konsep tentang 

pemberdayaan telah diterima luas dan digunakan, namun dengan 

pengertian dan persepsi yang berbeda antara satu dengan yang lain. 

Pemberdayaan dipandang sebagai proses belajar mengajar yang 

merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara 

berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif, guna 

mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam 

diri individu atau kelompok. 

Osborne dan Plastrik (2000:217) menyatakan bahwa 

“Pemberdayaan adalah mempercayai orang di bawah anda untuk 
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melaksanakan tugas. Anda adalah orkestra, kemudian anda mundur dan 

membiarkan mereka melakukan tugasnya”. Sedangkan Smith dan Hewitt 

(dalam Pranaka, 1996:58) menyatakan :“Istilah pemberdayaan 

(empowerment) sering dipakai untuk menggambarkan keadaan seperti 

yang diinginkan individu. Dalam keadaan tersebut, masing-masing individu 

mempunyai pilihan dan kontrol di semua aspek kehidupan sehari-harinya 

seperti pekerjaan mereka, akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam 

proses pengambilan keputusan sosial, dan lain sebagainya. Meskipun 

demikian ada satu kontradiksi di dalam ide pemberdayaan individu, 

karena orang cenderung menjadi terbatas dalam kehidupan mereka atau 

cenderung menguasai orang lain sebagai hasil dari hubungan-hubungan 

sosial dan struktur-struktur di luar kontrol mereka sendiri.. 

Carlson (dalam Gomes 1995:25) menyatakan empowerment 

(pemberdayaan) sebagai membebaskan seseorang dari kendali yang 

kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab 

terhadap ide, keputusan dan tindakannya, sedangkan menurut pendapat 

Ndraha (1999:35) bahwa pemberdayaan berisi dua, yaitu :“Pertama, 

pembangunan kemampuan dan pemberian kesempatan kepada setiap 

orang untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijaksanaan dan 

pengambilan keputusan tentang hal yang menyangkut kepentingan dan 

masa depan tiap orang yang bersangkutan, disitu pihak dan Kedua, 

penyiapan secara sungguh-sungguh dan berencana suatu masyarakat 

untuk mampu dan berkesempatan berperan di dalam atau menghadapi 
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suatu perubahan sosial sehingga tercipta keterbukaan dan kebersamaan 

yang berkelanjutan, di pihak lain. 

Pemberdayaan secara umum didefinisikan dengan upaya mengikut 

sertakan masyarakat dalam suatu kegiatan dan mengambil bagian 

didalamnya. Menurut Hoofsteede (dalam Khairuddin 1992 :124) “The 

taking part in one or more phases of the process” (Pemberdayaan berarti 

ambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses) dan proses 

yang dimaksud di sini tentunya adalah proses pembangunan. Sementara 

pendapat lain yang berbeda dengan pendapat di atas yaitu yang 

dikemukakan oleh Davis (dalam Khairuddin, 1992) bahwa pemberdayaan 

: as mental and emotional involvement of person in a group situation which 

encourages him to contribute to group goal and share responsibility in 

them  

Dalam pengertian ini di jumpai hal pokok, yaitu : 

a) Pemberdayaan merupakan keterlibatan mental dan emosional;  

b) Pehmberdayaan menghendaki adanya kontribusi terhadap 

kepentingan atau tujuan kelompok;  

c) Pemberdayaan merupakan tanggungjawab terhadap kelompok.  

Mubyarto (dalam Khairuddin :1992) mendefinisikan “pemberdayaan 

sebagai kesediaan untuk dalam membantu berhasilnya setiap program 

sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan 

diri sendiri”.  
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Sekalipun masih sulit melihat kesepakatan para ahli mengenai 

pengukuran bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, 

namun pengertian dari Mubyarto (1996) tersebut menggambarkan 

interpretasi yang lebih luas yaitu ikut serta tanpa mengorbankan diri 

sendiri.  

Berdasarkan pengertian di atas dalam kaitan dengan tulisan ini 

maka pemberdayaan vertikal merupakan bentuk pemberdayaan yang 

sangat cocok, di mana masyarakat sebagai pihak bawahan mengambil 

bagian dengan berkewajiban mengikuti program atau aturan yang 

ditetapkan oleh pihak atasan (Pemerintah) dalam pelaksanaan aktivitas 

pembangunan. Untuk menggerakkan masyarakat agar ikut 

berpemberdayaan dalam pembangunan menurut Khairuddin (1992:126) 

bahwa: “perlu adanya beberapa faktor yang mungkin membuat mereka 

termotivasi untuk berpemberdayaan. Motivasi yang bersifat umum adalah 

apabila hasil pemberdayaan tersebut dapat dinikmati Iangsung dan 

memberi keuntungan oleh mereka sendiri”.  

Ditinjau dan segi motivasinya, pemberdayaan anggota masyarakat  

terjadi karena : 

a. Takut/terpaksa  

b. Ikut-ikutan  

c. Kesadaran  

Lebih lanjutnya dipertegas bahwa pemberdayaan yang dilakukan 

dengan takut terpaksa biasanya sebagai akibat dari adanya perintah yang 
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kaku dari atasan sehingga masyarakat seakan-akan terpaksa untuk 

melaksanakan rencana yang telah ditentukan. Sedangkan pemberdayaan 

dengan ikut-ikutan hanya didorong oleh rasa solidaritas yang tinggi 

diantara sesama anggota masyarakat desa. Dan pemberdayaan dengan 

kesadaran yakni pemberdayaan yang karena kehendak dan pribadi 

anggota masyarakat.  

Dalam hubungan dengan pemberdayaan masyarakat dalam 

pembangunan sangat diperlukan pemberdayaan dari masyarakat yang 

pada satu sisi tercipta karena terpaksa yaitu dalam rangka wajib 

menjalankan peraturan yang diturunkan, pada sisi lain harus ditunjang 

dengan adanya dorongan kesadaran untuk mematuhi peraturan. 

Selanjutnya dalam pemberdayaan terdapat beberapa tingkatan.  

Secara mikro, arti penting pemberdayaan masyarakat adalah :  

a) Masyarakat dapat mewujudkan tujuan-tujuan secara demokratis 

melalui pemecahan berbagai masalah.  

b) Masyarakat dapat meningkatkan perasaan ikut memiliki setiap program 

pembangunan yang dijalankan.  

c) Masyarakat dapat mengontrol keputusan-keputusan yang 

mempengaruhi nasib mereka.  

d) Masyarakat dapat merupakan strategi untuk mendidik, pengembangan 

keahlian dan memperoleh pengetahuan baru.  

e) Masyarakat dapat mempertemukan keinginan-keinginannya dan 

perintah.  
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f) Masyarakat dapat meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap diri 

sendiri dan terhadap lingkungan. (Khairuddin, 1992:126). 

Secara mikro, arti penting pemberdayaan masyarakat adalah akan 

terbentuk nilai yang menjiwai masyarakat secara kolektif. Nilai kolektif ini 

akan merupakan nilai sosial sebagai hasil internalisasi dari pribadi-pribadi 

yang berlaku umum.  

Menurut Rukmana dkk (dalam Khairuddin, 1992:45), bahwa alasan 

pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sangat penting dan 

secara besar dibagi menjadi dua kelompok: Pertama : Alasan yang 

berkaitan dengan efektivitas dan efsiensi, yaitu bahwa jika masyarakat 

benar-benar diberi kesempatan dan haknya untuk terlibat secara aktif 

dalam pembangunan, pembangunan diperkirakan akan berlangsung 

secara efektif dan efisien. Kedua;Yang dimaksud efektif dan efisien adalah 

tujuan-tujuan tertentu (misalnya peningkatan kualitas atau pemanfaatan 

dan pemeliharaan prasarana dan perumahan yang Iebih baik) dapat 

benar-benar tercapai.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan terlibatnya 

masyarakat dalam proses pembangunan maka di samping memberikan 

konstibusi pada upaya pemanfaatan sebaik-baiknya sumber dana yang 

terbatas, juga akan memberi manfaat terhadap masyarakat sendiri karena 

dapat Iebih meningkatkan kondisi sosial dan ekonominya. 
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Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan 

masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005:18) ada lima 

macam, yaitu: 

a. Pendekatan dari bawah (buttom up approach): pada kondisi ini 

pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai 

untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan 

setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. 

b. Partisipasi (participation): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki 

kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan. 

c. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan 

seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan 

berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi. 

d. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional 

dan nasional. 

e. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program 

pengelolaan. 

Selanjutnya Delvery (dalam Sutrisno; 2005; 17) mengatakan 

bahwa: Pemberdayaan masyarakat adalah: mengembangkan masyarakat 

khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, 

menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-

lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan 

sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, 
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membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat 

keberlanjutan. 

Pemberdayaan merupakan sebuah gerakan perlawanan 

pembangunan alternatif terhadap hegemoni developmentalisme (teori 

modernisasi). Sejak tiga dekade silam, para ahli pembangunan berhaluan 

kritis telah melontarkan pertanyaan besar, mengapa terjadi kemiskinan di 

tengah-tengah gencarnya proyek-proyek pembangunan? Dudley Seers ( 

dalam Arief Budiman; 1998), misalnya, menilai pertanyaan kritis itu telah 

mengundang upaya serius memikirkan kembali doktrin-doktrin 

pembangunan. Konon tumbuh ortodoksi yang kuat bahwa merajalelanya 

kemiskinan di Dunia Ketiga disebabkan karena gagalnya model 

pembangunan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh teori modernisasi 

atau doktrin developmentalisme.  

Teori modernisasi lahir sebagai peristiwa penting dunia setelah 

Perang Dunia Kedua. Pertama, setelah munculnya Amerika Serikat 

sebagai negara adikuasa dunia. Pada tahun 1950-an Amerika Serikat 

menjadi pemimpin dunia sejak pelaksanaan Marshall Plan yang 

diperlukan membangun kembali Eropa Barat setelah Perang Dunia 

Kedua. Kedua, pada saat yang sama terjadi perluasan komunisme di 

seantero jagad. Uni Soviet memperluas pengaruh politiknya sampai di 

Eropa Timur dan Asia, antara lain di Cina dan Korea. Hal ini mendorong 

Amerika Serikat untuk berusaha memperluas pengaruh politiknya selain 

Eropa Barat, sebagai salah satu usaha membendung penyuburan ideologi 
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komunisme. Ketiga, lahirnya negara-negara baru di Asia, Afrika, dan 

Amerika Latin, yang sebelumnya merupakan wilayah koloni negara-

negara Eropa dan Amerika. Negara-negara tersebut mencari model-model 

pembangunan yang bisa digunakan sebagai contoh untuk membangun   

ekonominya dan mencapai kemerdekaan politiknya. Dalam situasi dunia 

seperti ini bisa dipahami jika elit politik Amerika Serikat memberikan 

dorongan dan fasilitas bagi ilmuwan untuk mempelajari permasalahan 

Dunia Ketiga. Kebijakan ini diperlukan sebagai langkah awal untuk 

membantu membangun ekonomi dan kestabilan politik Dunia Ketiga, 

seraya untuk menghindari kemungkinan jatuhnya negara baru tersebut ke 

pangkuan Uni Soviet.
 
 

Sebelum Perang Dunia Kedua, persoalan pembangunan negara 

Dunia Ketiga tidak begitu mendapat perhatian para ilmuwan Amerika 

Serikat. Akan tetapi, setelah Perang Dunia Kedua, keadaan yang 

sebaliknya terjadi. Dengan bantuan melimpah dari Amerika Serikat dan 

organisasi swasta, satu generasi baru ilmuwan politik, ekonomi, dan para 

ahli sosiologi, psikologi, antropologi, serta ahli kependudukan 

menghasilkan karya-karya disertasi dan monograf tentang Dunia Ketiga. 

Satu aliran pemikiran antardisiplin yang tergabung dalam ajaran 

modernisasi sedang terbentuk pada tahun 1950-an tersebut. Karya kajian 

teori modernisasi merupakan industri yang tumbuh segar sampai 

pertengahan 1960-an.  
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Secara epistemologis, teori modernisasi adalah campuran antara 

pemikiran fungsionalisme struktural dengan pemikiran behaviorisme 

kultural Parsonian. Para pendukungnya memandang bahwa masyarakat 

bakal berubah secara linier, yaitu perubahan yang selaras, serasi dan 

seimbang dari unsur masyarakat paling kecil sampai ke perubahan 

masyarakat keseluruhan; dari tradisisonal menuju modern. Pandangan 

teori modernisasi semacam itu diilhami oleh pengalaman sejarah Revolusi 

Industri di Inggris yang dianggap sebagai titik awal pertumbuhan ekonomi 

kapitalis modern dan Revolusi Perancis sebagai titik awal pertumbuhan 

sistem politik modern dan demokratis.  

Perdebatan pembangunan dalam pagar teori modernisasi 

melibatkan para sarjana dari berbagai kalangan, baik ekonom, sosiolog, 

psikolog dan ilmuwan politik. Para ekonom seperti Rostow, Micahel 

Todaro, Arthur Lewis, Hollis Chenery, Everett Hagen dan sebagainya 

umumnya berbicara – dengan cara pandangnya masing-masing -- tentang 

implikasi pengalaman industrialisasi di Barat pada pembangunan di 

wilayah Dunia Ketiga, serta membicarakan strategi dan perencanaan 

pembangunan, perdagangan internasional, transfer teknologi, investasi, 

yang kesemuanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-

negara Dunia Ketiga. Kehadiran para ekonom dalam tradisi modernisasi 

itu yang kemudian mendeklarasikan model pembangunan yang 

berorientasi pada pertumbuhan. Yaitu paradigma yang terfokus pada 

persoalan bagaimana menjamin atau meningkatkan perbaikan taraf hidup 
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rakyat secara terus menerus, yang tercermin dari kenaikan pendapatan 

nasional atau pendapatan per kapita (GNP) secara kumulatif. Terlebih lagi 

ketika PBB menetapkan tahun 1960-1970 sebagai Dekade Pembangunan 

I, yang memandang "pembangunan" dalam arti pencapaian pertumbuhan 

GNP sebesar 6 persen per tahun.  

Aliran ekonomi klasik menganjurkan bahwa percepatan 

pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui investasi modal besar-

besaran dalam proses industrialisasi. 
 
Segala aset sumberdaya yang 

terakumulasi digunakan untuk mencapai peningkatan produksi 

semaksimal mungkin. Oleh karena itu atribut pendekatan pembangunan 

yang berpusat pada pertumbuhan. Model pembangunan ini memusatkan 

perhatian pada: Pertama, industri dan bukan pertanian, padahal mayoritas 

penduduk dunia memperoleh mata pencaharian mereka dari pertanian; 

Kedua, daerah perkotaan dan bukan daerah pedesaan, padahal mayoritas 

penduduk tinggal di daerah pedesaan; Ketiga, pemilikan aset produktif 

yang terpusat, dan bukan aset produktif yang luas, dengan akibat 

investasi-investasi pembangunan lebih menguntungkan kelompok yang 

sedikit dan bukannya yang banyak; Keempat, penggunaan modal yang 

optimal dan bukan penggunaan sumberdaya modal yang optimal, dengan 

akibat sumberdaya modal dimanfaatkan sedangkan sumberdaya manusia 

tidak dimanfaatkan secara optimal; Kelima, pemanfaatan sumberdaya 

alam dan lingkungan untuk mencapai peningkatan kekayaan fisik jangka 

pendek tanpa pengelolaan untuk menopang dan memperbesar hasil-hasil 
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sumberdaya ini, dengan menimbulkan kehancuran lingkungan dan 

pengurasan basis sumberdaya alami secara cepat; Keenam, efisiensi 

satuan-satuan produksi skala besar yang saling tergantung dan 

didasarkan pada perbedaan keuntungan internasional, dengan 

meninggalkan keanekaragaman dan daya adaptasi dari satuan-satuan 

skala kecil yang diorganisasi guna mencapai swadaya lokal, sehingga 

menghasilkan perekonomian yang tidak efisien dalam hal energi, kurang 

daya adaptasi dan mudah mengalami gangguan yang serius karena 

kerusakan atau manipulasi politik dalam bagian sistem itu. 

Pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan telah didorong 

oleh model-model ilmu ekonomi sistem terbuka yang konvensional, yang 

memandang baik orang (manusia) maupun lingkungan sebagai variabel 

luar. Manusia ditempatkan sebagai sumberdaya produksi yang dapat 

dipasarkan, yang dibeli bila keuntungan marjinalnya bagi perusahaan 

melebihi biaya marjinalnya dan menyingkirkannya bila tidak 

menguntungkan. Biaya sosial dan lingkungan dari keputusan-keputusan 

perusahaan sebagian besar tidak ditanggungnya, dan diteruskan kepada 

kalangan umum, sementara keuntungan diakumulasikan ke dalam atau 

menjadi milik pribadi perusahaan. 

Selain itu, model pembangunan tersebut percaya melalui efek 

tetesan ke bawah (trickle down effect), yakni bila terjadi akumulasi kapital 

di kalangan kelas atas atau pusat, maka kapital itu akan menetes ke 

bawah. Orang-orang di bawah akan "kecipratan" kekayaan ini, misalnya 
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dalam bentuk lapangan kerja yang diciptakan. Macam-macam konsumsi 

orang kaya juga akan memberikan` penghasilan bagi orang-orang di 

lapisan bawah.
 
Karena itu lewat mekanisme semacam itu pula perbaikan 

hidup rakyat pedesaan, yang mayoritas miskin, diharapkan dapat 

terwujud. Peter Hagul misalnya mencatat: "Perbaikan taraf hidup rakyat di 

pedesaan, seperti halnya perbaikan hidup rakyat pada umumnya mula-

mula diharapkan dari pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan. 

Namun sejarah menunjukkan bahwa "trickle down effect" tidak 

mampu mengangkat kesejahteraan penduduk miskin. Suatu studi 

komprehensif antar bangsa yang meliputi 74 negara yang dilakukan oleh 

Adelman dan Morris (Arief Budiman; 1998), menunjukkan bahwa kenaikan 

GNP cenderung diikuti oleh suatu penurunan dalam proporsi relatif 

pendapatan nasional yang diterima penduduk termiskin.
 
Dengan demikian 

efek tetesan ke bawah tidak terjadi. Sebaliknya, yang terjadi justru 

penyedotan ke atas (trickle-up ef-fect) atau malahan akan terjadi 

penyedotan produksi (production squeeze). Hal ini terjadi karena program-

program pembangunan direncanakan secara terpusat (top down), yang 

seringkali tidak sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi dan 

kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat bawah yang 

menjadi tujuan pembangunan. Selain itu para perencana dan penentu 

kebijakan yang menggariskan sasaran pembangunan dan 

mengalokasikan sumber dana sering berada di bawah tekanan situasi 
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untuk memprodusir hasil kuantitatif dalam waktu yang singkat, sehingga 

mereka condong menekankan sasaran-sasaran dari atas. 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa model pertumbuhan hanya 

menjadikan orang kaya menjadi kaya dan orang miskin menjadi lebih 

miskin. Karena itu kritik dan kecaman terhadap doktrin developmentalisme 

itu terus mengalir, mulai dari penganut paradigma kebutuhan pokok, teori 

ketergantungan sampai dengan pendekatan dan gerakan baru yang 

mengarah pada pemberdayaan. Gerakan pemberdayaan diawali dari 

munculnya paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia 

(rakyat), yang konon diakui sebagai “pembangunan alternatif”. Korten 

(1988), misalnya, menyebut ciri-ciri paradigma pembangunan berpusat 

pada rakyat sebagai berikut: Pertama, logika yang dominan dari 

paradigma ini adalah logika mengenai suatu ekologi manusia yang 

seimbang; Kedua, sumber daya utama berupa sumber-sumber daya 

informasi dan prakarsa kreatif yang tak habis-habisnya; dan Ketiga, tujuan 

utamanya adalah pertumbuhan manusia yang didefinisikan sebagai 

perwujudan yang lebih tinggi dari potensi manusia. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Korten (1988: 374), paradigma ini 

memberi peran kepada individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai 

aktor "yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan 

mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya." 

Konsekuensinya, pembangunan yang berpusat pada rakyat memberikan 

nilai yang sangat tinggi pada inisisatif lokal dan sistem-sistem untuk 
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mengorganisasi diri sendiri melalui satuan-satuan organisasional yang 

berskala manusiawi dan komunitas-komunitas yang mandiri. Model 

pembangunan ini punya perbedaan fundamental di dalam karakteritik 

dasarnya dibandingkan dengan strategi pertumbuhan atau strategi 

kebutuhan dasar yang selama ini mendominasi agenda pembangunan di 

Dunia Ketiga, termasuk Indonesia.  

Tjokrowinoto (1996) juga memberikan deskripsi mengenai ciri-ciri 

pembangunan yang berpusat pada rakyat (manusia): Pertama, prakarsa 

dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri. 

Meskipun pelbagai ketentuan secara formal telah mengatur bottom up 

planning, di dalam realitanya, LPMD lebih berfungsi sebagai implementor 

proyek- proyek sektoral dan regional; Kedua, fokus utamanya adalah 

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan 

memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. Apa yang terjadi pada saat ini, arus dana 

yang relatif lancar membatasi upaya untuk mengidentifikasi dan menggali 

sumber itu. Counter fund bantuan desa, dan akhir-akhir ini "simpedes", 

mungkin menuju ke arah identifikasi dan mobilisasi sumber tadi. Akan 

tetapi hal ini tidak boleh merupakan adhocracy, akan tetapi harus 

melembaga; Ketiga, pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan 

karenanya, sifatnya flexible menyesuaikan dengan kondisi lokal; Keempat, 

di dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada 
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proses sosial learning yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif 

antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai 

evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar; Kelima, proses 

pembentukan jaringan (networking) antara birokrasi dan lembaga 

swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mendiri, 

merupakan bagian integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan 

kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola pelbagai sumber, 

maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal maupun 

horizontal. Melalui proses networking ini diharapkan terjadi simbiose 

antara struktur-struktur pembangunan di tingkat lokal. 

Maka, dasar interpretasi pembangunan yang berpusat pada rakyat 

adalah asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling 

strategis. Karena itu, pembangunan juga meliputi usaha terencana untuk 

meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta mengerahkan 

minat mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan 

tentang berbagai hal yang memiliki dampak bagi mereka dan mencoba 

mempromosikan kekuatan manusia, bukan mengabadikan 

ketergantungan yang menciptakan hubungan antara birokrasi negara 

dengan masyarakat.  

Proposisi di atas mengindikasikan pula bahwa inti pembangunan 

berpusat pada rakyat adalah pemberdayaan (empowerment) yang 

mengarah pada kemandirian masyarakat. Dalam konteks ini, dimensi 

partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Melalui partisipasi 
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kemampuan masyarakat dan perjuangan mereka untuk membangkitkan 

dan menopang pertumbuhan kolektif menjadi kuat. 
 
Tetapi partisipasi di 

sini bukan hanya berarti keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan atau masyarakat hanya ditempatkan sebagai "obyek", 

melainkan harus diikuti keterlibatan masyarakat dalam pembuatan 

keputusan dan proses perencanaan pembangunan, atau masyarakat juga 

ditempatkan sebagai "subyek" utama yang harus menentukan jalannya 

pembangunan. Karena itu gerakan pemberdayaan menilai tinggi dan 

mempertimbangkan inisiatif dan perbedaan lokal.  

 
3. Proses dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan dapat berarti pemberian penguatan (empowerment) 

kepada masyarakat agar mampu mengelola potensi sumber daya 

manusianya. 

Menurut Suharto (2006 : 59) bahwa : “Pemberdayaan adalah 

sebuah proses dan tujuan, Sebagai proses, pemberdayaan adalah 

serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan 

kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang 

mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk 

pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan 

sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau 

mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki 

kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata 
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pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam 

melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan 

sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah 

keberhasilan pemberdayaan. 

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun 

kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang 

menyangkut  relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan 

dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” 

untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai 

bentuk pemberdayaan yang paling efektif (Friedman, dalam Sukmaniar, 

2007:33). Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di 

dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok 

belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan 

emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan 

masalah, menganalisis, kemudian mencari solusinya. 

Menurut United Nations (1956:83-92 dalam Sukmaniar, 2007:34-

35), proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: 

a) Getting to know the local community; Mengetahui karakteristik 

masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk 

perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang 

satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan 

masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan 

masyarakat.  
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b) Gathering knowledge about the local community; Mengumpulkan 

pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat 

setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang 

distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, 

status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, 

ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan 

baik formal maupun informal.  

c) Identifying the local leaders; Segala usaha pemberdayaan masyarakat 

akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-

tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor "the local leaders" harus 

selau diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat 

di dalam masyarakat.  

d) Stimulating the community to realize that it has problems; Di dalam 

masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak 

sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang 

perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif 

agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu 

dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.  

e) Helping people to discuss their problem; Memberdayakan masyarakat 

bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya 

serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.  

f) Helping people to identify their most pressing problems; Masyarakat 

perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang 
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paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus 

diutamakan pemecahannya.  

g) Fostering self-confidence; Tujuan utama pemberdayaan masyarakat 

adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri 

merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.  

h) Deciding on a program action; Masyarakat perlu diberdayakan untuk 

menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program action 

tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, 

sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah 

yang perlu didahulukan pelaksanaannya.  

i) Recognition of strengths and resources; Memberdayakan masyarakat 

berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka 

memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat 

dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi 

kebutuhannya.  

j) Helping people to continue to work on solving their problems; 

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang 

berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar 

mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.  

k) Increasing people!s ability for self-help; Salah satu tujuan 

pemberdayaan masyarakat adalan tumbuhnya kemandirian 

masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah 
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mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu di tingkatkan 

kemampuan masyarakat untuk berswadaya.  

Ide menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya 

sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment). 

Menurut Oakley dan Marsden (Sukmaniar, 2007:35), proses 

pemberdayaan mengandung dua kecendrungan. Pertama, proses 

pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan  atau 

mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada 

masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat 

dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna 

mendukung kemandirian mereka melalui organisasi. Kecendrungan kedua 

atau kecendrungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, 

mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan 

atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya 

melalui proses dialog.  

Menurut Kartasasmita (1997:19), upaya memberdayakan rakyat 

harus dilakukan melalui tiga cara:  

a) Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk 

berkembang. Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat 

memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan, sehingga 

pemberdayaan merupakan upaa untuk membangun daya itu dengan 

mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran 
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akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk 

mengembangkannya.  

b) Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan 

langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan 

sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun 

sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses 

masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang 

akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga 

pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan.  

c) Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam 

proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah 

bertambah lemah atau makin terpinggirkan menghadapi yang kuat. 

Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah 

amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat. 

Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah 

terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang  

lemah.  

 
4. Pemberdayaan Masyarakat Miskin 

Adalah sebuah konsekuensi dan sebagai tanggung jawab utama 

program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan, yaitu 

masyarakat berdaya (mempunyai kekuatan). Kekuatan yang dimaksud 

dapat dilihat dari aspek fisik dan material, aspek ekonomi dan 

pendapatan, aspek kelembagaan, kekuatan kerjasama, meningkatnya 
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sumber daya manusia dan kekuatan komitmen bersama untuk mematuhi 

dan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.  

Jamasy, dkk (2001:39) menilai bahwa “kemampuan berdaya 

(masyarakat berdaya) mempunyai arti yang sama dengan kemandirian 

masyarakat”. Salah satu cara yang populer untuk meraihnya adalah 

dengan membuka kesempatan bagi masyarakat dalam tahapan program. 

Setiap komponen dan elemen masyarakat selalu memiliki kemampuan 

atau yang disebut dengan potensi. Keutuhan potensi ini akan dapat dilihat 

apabila diantara mereka mengintegrasikan diri dan bekerja sama untuk 

mencapai berdaya dan mandiri. Pendapat ini sesuai dengan komentar 

Sumodiningrat (1999:4) bahwa “upaya untuk memandirikan masyarakat 

adalah melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki”. 

Tidak bisa disangkal bahwa semiskin apapun kondisi masyarakat 

pasti akan memiliki kemampuan. Demikian juga dengan kondisi sumber 

daya lingkungan, semiskin apapun kondisinya pasti akan ditemukan 

potensi lokal yang bisa digali dan bisa dijadikan modal dalam proses 

pemberdayaan. Setidaknya, menurut Sunyoto (2006:21-22), terdapat tiga 

aspek yang lazim dikenal dalam proses pemberdayaan, yakni : “asistensi, 

fasilitasi, dan promosi”. 

Pertama, apabila sejumlah kemampuan sudah dimiliki oleh 

kelompok yang dibina, maka bentuk yang lazim dilakukan adalah 

assistance (misalnya dalam bentuk pelatihan, konsultasi atau asistensi 

teknis, dana dan sejenisnya) dan facilitation (kolaborasi kegiatan).  Kedua, 
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apabila masyarakat binaan masih dikategorikan ke dalam bentuk 

masyarakat yang berkemampuan rendah, maka alternatif yang perlu 

dikembangkan adalah model promotion (bantuan pada bidang-bidang 

tertentu yang sangat dibutuhkan). Pemberdayaan tidak hanya dibahas 

pada tingkat masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran dan 

bagaimana memberikan asistensi, fasilitasi dan promosi, melainkan harus 

juga dibahas pada tingkat pelaku utamanya dan bagaimana melakukan 

asistensi yang benar, fasilitasi yang benar, serta berpihak pada 

kepentingan masyarakat kelompok sasaran. 

Sebagai ilustrasi tambahan dalam memahami persoalan krisis di 

Indonesia, Nugroho (2000:2) mengatakan bahwa : Krisis ekonomi 

tampaknya bukan semata-mata badai dari faktor-faktor eksternal yang 

kebetulan melanda dan menimpa kita sebagai semacam musibah atau 

cobaan tetapi juga berkaitan dengan faktor-faktor internal berupa perilaku 

dan kebijakan tidak etis, baik di pihak pejabat pemerintah, eksekutif bisnis 

maupun kalangan kebanyakan. 

Program pemberdayaan masyarakat miskin pada dasarnya 

dirancang berdasarkan kondisi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Secara 

umum dalam pandangan Nugroho (2000:3) terdapat dua macam program 

bantuan bagi masyarakat miskin, yaitu : program penyelamatan (rescue) 

dan program pemulihan (recovery). 

Program penyelamatan bertujuan membantu masyarakat miskin 

dari kondisi krisis berat seperti kehilangan pekerjaan yang berlanjut 
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dengan dijualnya alat-alat produksi yang mereka miliki untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam jangka panjang, mereka terancam 

kelaparan dan kekurangan gizi. Inti program ini adalah pemberian bantuan 

yang cepat dan tepat sasaran. 

Sementara itu, program pemulihan sangat kental dengan nuansa 

pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Program pemulihan pada 

umumnya merupakan kelanjutan dari program penyelamatan. Inti program 

pemulihan adalah pendampingan kepada masyarakat dengan menata dan 

mengaktifkan kembali kelembagaan masyarakat yang selama ini kurang 

berfungsi, agar potensi (energi sosial) mereka teraktualisasikan untuk 

dapat memecahkan persoalan kemiskinan mereka sendiri. Dasar 

pemikiran dalam program pemulihan menurut Nurasa (2002:22) bahwa 

persoalan kemiskinan sesungguhnya merupakan persoalan yang 

komplek, melibatkan berbagai dimensi untuk memahami dan 

mengatasinya. 

Persoalan kemiskinan umumnya sudah berlangsung untuk kurun 

waktu yang cukup lama. Apalagi untuk konteks Indonesia, tekanan krisis 

yang sampai saat ini masih terasa akibatnya, semakin memperparah 

kemiskinan, terutama di masyarakat marginal. Logikanya, dana bantuan 

tidak mungkin dapat mengatasi persoalan kemiskinan yang sudah 

sedemikian akutnya. Hanya masyarakatlah yang sesungguhnya paham 

dengan persoalan yang mereka hadapi, serta mempunyai potensi 

terpendam untuk mengatasi persoalan kemiskinannya sendiri. Untuk itu, 
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potensi atau aset yang dimiliki masyarakat yang saat ini dalam keadaan 

tidur harus dibangunkan dan didayagunakan secara optimal agar terjadi 

peningkatan nilai aset masyarakat. 

Pada skema program pemulihan posisi proyek adalah sebagai 

stimulan atau entry point saja, bertujuan untuk membangunkan kembali 

aset atau potensi masyarakat yang sedang tidur. Untuk itu, kemiskinan 

tidak dapat dilihat sebagai suatu kondisi yang statis yang hanya 

didefinisikan secara matematis seperti kurang gizi, pengangguran dan 

seterusnya. Kemiskinan harus dipahami secara dinamis dalam kerangka 

kemampuan individu dan masyarakat untuk mengeksploitasi potensi atau 

aset yang dimilikinya dalam suatu tatanan kelembagaan kondusif. 

Dalam studinya lebih jauh, Nurasa (2002:23) melihat bahwa 

tatanan kelembagaan yang ada di masyarakat saat ini menghambat 

proses aktualisasi pengelolaan aset masyarakat tersebut. Hambatan 

tersebut dapat berupa hambatan struktural dan kultural. Hambatan 

struktural berkaitan dengan perilaku sub-sistem individu atau masyarakat 

dalam berprestasi. Sementara itu, hambatan kultural berkaitan dengan 

kondisi memudarkan ikatan-ikatan sosial dan moral dalam kelembagaan 

masyarakat yang justru mendorong terjadinya konflik dan eksploitasi 

diantara mereka sendiri. Kondisi menurut Nurasa tersebut merupakan 

intensif bagi optimalisasi pengelolaan aset masyarakat, agar terjadi 

kemandirian dan keberdayaan dalam mengatasi persoalan kemiskinan 

mereka sendiri. 
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Demi terwujudnya program pemulihan perlu diingat bahwa proses 

menuju kemandirian masyarakat tidaklah mudah dan hampir tidak bisa 

diukur dengan waktu apalagi menargetkan ukuran waktu untuk tercapai 

bentuk suatu masyarakat yang mandiri. Tetapi bukan juga sesuatu yang 

mustahil apabila dalam proses pemberdayaan menuju kemandirian 

ditentukan ukuran waktunya. Semua ini akan bergantung kepada 

bagaimana proses dalam mengelola sebuah program serta bagaimana 

mempertahankan komitmen (komitmen kepada misi dan komitmen kepada 

profesionalisme). 

 
 
 
 

5. Memberdayakan Masyarakat Pesisir 
 
Saat ini banyak program pemberdayaan yang menklaim sebagai 

program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat 

(bottom up), tapi ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki 

akan program-program tersebut sehingga tidak aneh banyak program 

yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi 

kehidupan masyarakat.   

Pertanyaan kemudian muncul apakah konsep pemberdayaan yang 

salah atau pemberdayaan dijadikan alat untuk mencapai tujuan tertentu 

dari segolongan orang? 

Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang 

bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan 
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dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian 

permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. 

Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti 

memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena didalam 

habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masayarakat 

diantaranya:  

a) Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir 

yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut.  

Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan 

tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional.  Keduanya kelompok 

ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan 

jangkauan wilayah tangkapannya. 

b) Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, adalah kelompok masyarakt 

pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan.  

Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui 

pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang 

selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-

pasar lokal.  Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok 

masyarakat pesisir perempuan. 

c) Masayarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan 

yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri 

dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu 

kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang 
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memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai 

buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan 

penghasilan yang minim. 

d) Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan 

kelompok masyarakat nelayan buruh.   

Setiap kelompok masyarakat tersebut haruslah mendapat 

penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan 

aktivitas ekonomi mereka.  Pemberdayaan masyarakat tangkap 

minsalnya, mereka membutukan sarana penangkapan dan kepastian 

wilayah tangkap. Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang 

mereka butuhkan adalah modal kerja dan modal investasi, begitu juga 

untuk kelompok masyarakat pengolah dan buruh.  Kebutuhan setiap 

kelompok yang berbeda tersebut, menunjukkan keanekaragaman pola 

pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut. 

Dengan demikian program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir 

haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak 

menyamaratakan antara satu kelompk dengan kelompok lainnya apalagi 

antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya.  Pemberdayaan 

masyarakat pesisir haruslah bersifat bottom up dan open menu, namun 

yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung 

menyentuh kelompok masyarakat sasaran. Persoalan yang mungkin 

harus dijawab adalah:  Bagaimana memberdayakannya? 
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Banyak sudah program pemberdayaan yang dilaksanakan 

pemerintah, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat 

pesisir (PEMP).  Pada intinya program ini dilakukan melalui tiga 

pendekatan, yaitu: (Departemen Kelautan dan Perikanan R.I, 2009). 

(a) Kelembagaan. Bahwa untuk memperkuat posisi tawar masyarakat, 

mereka haruslah terhimpun dalam suatu kelembagaan yang kokoh, 

sehingga segala aspirasi dan tuntutan mereka dapat disalurkan 

secara baik. Kelembagaan ini juga dapat menjadi penghubung 

(intermediate) antara pemerintah dan swasta. Selain itu 

kelembagaan ini juga dapat menjadi suatu forum untuk menjamin 

terjadinya perguliran dana produktif diantara kelompok lainnya.  

(b) Pendampingan. Keberadaan pendamping memang dirasakan sangat 

dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat belum 

dapat berjalan sendiri mungkin karena kekurangtauan, tingkat 

penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, atau mungkin masih 

kuatnya tingkat ketergantungan mereka karena belum pulihnya rasa 

percaya diri mereka akibat paradigma-paradigma pembangunan 

masa lalu.  Terlepas dari itu semua, peran pendamping sangatlah 

vital terutama mendapingi masyarakat menjalankan aktivitas 

usahanya. Namun yang terpenting dari pendampingan ini adalah 

menempatkan orang yang tepat pada kelompok yang tepat pula.  

(c) Dana Usaha Produktif Bergulir. pada Program PEMP juga 

disediakan dana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang 
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menjadi pilihan dari masyarakat itu sendiri. Setelah kelompok 

pemanfaat dana tersebut berhasil, mereka harus menyisihkan 

keuntungannya untuk digulirkan kepada kelompok masyarakat lain 

yang membutuhkannya.  Pengaturan pergulirannya akan disepakati 

di dalam forum atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri 

dengan fasilitasi pemerintah setempat dan tenaga pendamping.  

6. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah 
 

   Pembinaan industri kecil dan menengah diarahkan untuk 

menjadikan posisi industri kecil dan menengah yang lebih maju, mandiri, 

tangguh dan berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional 

yang berbasis ekonomi kerakyatan. Untuk itu pembinaan yang dilakukan 

perlu memperhatikan semua aspek yang dibutuhkan, serta pemilihan 

secara selektif terhadap unit usaha industri kecil yang benar-benar 

mempunyai prospek untuk berkembang. 

Sesuai dengan arah dan kebijakan pembinaan industri kecil dan 

menengah yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian (2004:28), 

disebutkan bahwa  dalam rangka pembinaan usaha industri kecil dan 

menengah dapat ditempuh melalui pendekatan program dan pilihan 

program.  Pendekatan program untuk pembinaan industri kecil dan 

menengah dikelompokkan berdasarkan 2 aspek, yaitu : 

1) Penumbuhan iklim usaha yang kondusif dengan menitik beratkan 

pada terwujudnya usaha industri kecil dan menengah sesuai dengan 

mekanisme pasar. Upaya yang perlu dilakukan antara lain : 
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Penataan berbagai peraturan sehingga tidak merugikan pengusaha 

industri kecil dan menengah, peningkatan akses pada fasilitas 

pemerintah, peningkatan tertib usaha, insentif pajak dan retribusi 

serta kemitraan. 

2) Pengembangan kelembagaan pembinaan industri kecil dan 

menengah  yang melakukan pembinaan jasa bisnis perlu dilakukan 

melalui pemberdayaan lembaga-lembaga pembina, lembaga 

penyuluh dan jaringan sistem distribusi. 

Selain itu terdapat prinsip-prinsip dasar penumbuhan kelembagaan 

yaitu ; 

a) Prinsip kebutuhan. Prinsip ini dalam menumbuhkan kelembagaan 

adalah apakah satu atau beberapa elemen lembaga tertentu 

dibutuhkan secara fungsional, misalnya kelembagaan pra dan pasca 

produksi dibutuhkan, hal ini tergantung dari sifat produk yang 

dihasilkan serta permintaan pasar. 

b) Prinsip efektivitas. Jaringan kelembagaan hanyalah sebuah alat 

bukan tujuan, sebagai alat maka elemen lembaga yang 

dikembangkan harus efektif untuk upaya pencapaian tujuan. 

c) Prinsip efisien. Penumbuhan kelembagaan membutuhkan waktu, 

maka opsi yang dipilih dalam penumbuhan kelembagaan adalah 

yang paling efisien, yang relatif paling murah, paling mudah dan 

sederhana namun tetap mendukung pencapaian tujuan. 
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d) Prinsip fleksibilitas. Kelembagan yang ditumbuh dan kembangkan 

harus disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia dan budaya 

setempat. 

e) Prinsip manfaat. Kelembagaan yang dikembangkan adalah yang 

mampu memberikan manfaat paling besar bagi usaha industri kecil. 

f) Prinsip pemeretaan. Kelembagaan yang dikembangkan memberikan 

benefit secara proporsional kepada setiap pelaku industri kecil. 

g) Prinsip berkelanjutan. Kelembagaan industri kecil yang 

dikembangkan diharapkan akan terus berjalan meskipun keterlibatan 

lembaga aparat pemerintah dan swasta semakin berkurang. 

h) Peningkatan kapasitas/kapabilitas bisnis perlu dilakukan melaui 

pengembangan pemasaran, sumber daya manusia, teknologi dan 

informasi. 

i) Pengembangan pemasaran 

j) Pengembangan Sumber Daya Manusia 

k) Pengembangan teknologi dan informasi 

Keberhasilan pembinaan industri kecil dan menengah berdasarkan 

ketiga pendekatan program tersebut di atas, memerlukan program 

pendukung yaitu ketersediaan data yang akurat, serta sistem pemantauan 

dan pengendalian yang berkesinambungan. Selain itu juga diperlukan 

dukungan informasi untuk membina usaha industri kecil dan menengah 

melalui peningkatan jaringan kerjasama pembina baik di tingkat pusat 

maupun dari daerah. 
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B. Kerangka Pikir 

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun 

kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang 

menyangkut  relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan 

dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” 

untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai 

bentuk pemberdayaan yang paling efektif. 

Efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan 

usaha industri kecil dan Menengah (IKM) memerlukan persiapan 

pelaksaan yang tepat, karena melalui pelaksanaan pembinaan yang tepat 

merupakan prasyarat mutlak dalam pencapaian tujuan atau sasaran yang 

telah ditetapkan. Untuk itu kerangka pikir dalam penelitian ini menunjukan 

bahwa dalam rangka terwujutnya efektivitas pembinaan usaha industri 

kecil, perlu ditempuh langkah-langkah pembinaan yang efektifi. Dalam 

hubungannya degan penelitian ini, maka untuk mengukur 

efektivitaspembinaan usaha Industri Kecil, maka dikaitkan dengan arah 

dan kebijakan pendekatan program pembinaan industri kecil dan 

menengah yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian (2004:28), 

yang meliputi:  

1. Penumbuhan Iklim usaha yang kondusif 

Pengembangan iklim usaha dimaksudkan untuk mewujudkan 

kondisi yang kondusif bagi pengembangan usaha industri kecil dan 

menengah. Kondisi yang kondusif adalah suatu keadaan dimana 
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proses ekonomi berjalan sesuai dengan mekanisme pasar yang 

berkeadilan, dalam artian bahwa pengembangan ekonomi bukan hanya 

ditentukan oleh faktor permintaan dan penawaran tetapi apabila 

diperlukan pemerintah dapat melakukan koreksi melalui investasi. 

Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka pembinaan 

iklim usaha industri kecil dan menengah yaitu : Legalitas usaha, 

kemudahan perijinan, menghilangkan biaya-biaya yang dapat 

membebani pengusaha industri kecil dan menengah. 

2. Pengembangaan kelembagaan 

Pengembangan kelembagaan di bidang usaha industri kecil dan 

menengah dimaksudkan sebagai mediator dan sarana untuk membantu 

pengusaha dalam memecahkan masalah. Kegiatan pembinaan yang 

dapat dilakukan dalam rangka pengembangan kelembagaan usaha 

industri kecil dan menengah dapat ditempuh melalui  : Pemahaman dan 

pembenahan struktur organisasi, spesialisasi tugas masing-masing unit 

kerja,  pembentukan  kelompok   usaha  bersama (KUB), pembentukan 

sentra dan pembentukan koperasi bersama bagi pengusaha IKM. 

3. Peningkatan kapasitas/kapabilitas bisnis, yaitu melalui pengembangan 

pemasaran, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, 

teknologi dan informasi. 

Dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pembinaan usaha industri kecil dan menengah memerlukan persiapan 

yang cermat dengan pendekatan yang sistimatis mulai dari pendekatan 
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program sampai pada pilihan program pembinaan. Juga sangat 

dibutuhkan dukungan atau komitmen yang kuat dan  nyata dari 

pemerintah pusat maupun daerah dalam  implementasi pilihan-pilihan 

program pembinaan sehingga dapat terwujud efektivitas pembinaan 

Usaha Industri Kecil. 

BAGAN KERANGKA PIKIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Definisi Operasional Variabel 

        Berdasarkan kajian teori dan permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini maka Definisi operasional variabel yang akan diamati dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang berdiam pada wilayah 

pantai dengan mata pencaharian berhubungan dengan aktivitas 

sekitar pantai, seperti nelayan, petambak dan perawat perahu. 

Pengembangan Kelembagaan 
a. Manajemen usaha 
b. Asosiasi usaha 

Peningkatan 
Kapasitas/Kapabilitas 

a. Kemampuan SDM 
b. Permodalan 
c. Teknologi & Informasi 
 

PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 

PESISR MELALUI 
PEMBINAAN 

IKM 

 
TINGKAT 

PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 

PESISIR 

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 
Dari Aspek Peningkatan Kapasitas 
dan Kemampuan Dasar  
masyarakat  

a. Pengembangan Pengetahuan  
b. Pelatihan 
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2. Pemberdayaan masyarakat pesisir adalah memberikan kekuatan 

masyarakat pesisir untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki 

dalam rangka  meningkatkan taraf hidupnya. Indikatornya: 

a. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan dasar. 

b. Memperkuat peran masyarakat 

c. Mewujudkan kondisi sosial ekonomi yang baik. 

d. Memberikan rasa aman 

3. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan dasar serta kemampuan 

berusaha masyarakat pesisir adalah meningkatkan kekuatan untuk 

kemampuan berusaha, pengembangan kemampuan dasar tentang 

usaha mandiri; Indikatornya : 

a. Peningkatan pengetahuan  

b. Pemberian pelatihan . 

4. Usaha Industri Kecil adalah suatu usaha industri yang mempekerjakan 

minimal 5 dan maksimal 19 tenaga kerja seta tercatat pada instansi 

pemerintah yang terkait. Indikatornya : 

a. Skala usaha relatif kecil 

b. Jumlah tenaga kerja antara 5 sampai 19 tenaga kerja  

5. Pemberdayaan industri kecil adalah Pembenahan dan pengembangan  

usaha-usaha industri kecil menuju kearah yang lebih baik . 

Indikatornya : 

a. Pembinaan kelembagaan 

b. Terciptanya iklim usaha yang kondusif 
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c. Pemanfaatan informasi 

d. Pengembangan sumber daya manusia 

e.   Penguatan permodalan, dan pengembangan pemasaran.  

6. Iklim usaha yang kondusif, yaitu terdapatnya kondisi iklim usaha 

industri kecil dan menengah yang dapat mendorong kegiatan usaha 

berjalan lancar dan menguntungkan bagi pelaku industri. Indikatornya: 

a. Penataan regulasi (Aturan) yang berimbang antara kepentingan 

usaha dengan kepentingan umum.  

b. Akses fasilitas pemerintah, yaitu adanya kesempatan usaha industri 

kecil untuk memperoleh program bantuan fasilitas pemerintah, 

seperti modal dan infrastruktur yang memadai. 

c. Tertib usaha, yaitu adanya pembinaan usaha melalui pemberian 

izin usaha yang terjamin. 

7. Penataan Kelembagaan, yaitu adanya dukungan pemerintah dalam 

membantu industri kecil dalam menata manajemen usaha, membantu 

membentuk asosiasi usaha, membangun sistem jaringan usaha dan 

perlindungan produksi industri kecil. Indikatornya : 

a. Manajemen usaha, yaitu pembinaan sistem usaha dengan pola 

pengelolaan yang efektif dan efisien (manajerial). 

b. Asosiasi usaha, terdapatnya asosiasi (perkumpulan) usaha sejenis 

untuk mempertinggi nilai tawar di pasar. 

c. Sistem jaringan distribusi, terdapatnya jaringan usaha dan 

pemasaran yang dapat diakses dengan baik. 
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8. Peningkatan kapasitas / kapabilitas, yaitu pengembangan kualitas dan 

kuantitas produksi melalui pembinaan kemampuan sumber daya 

manusia dan penguasaan pemasaran produk serta informasi 

perkembangan pasar. Indikatornya: 

a. Pemasaran 

b. Kemampuan SDM 

c. Teknologi & Informasi 



52 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survei dengan menggunanan pendekatan penelitian kuantitatif, yaitu untuk 

menggambarkan bagaimana pemberdayaan masyarakat pesisir di 

Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Untuk maksud tersebut 

metode penelitian ini dilaksanakan yang bertujuan dapat mengamati tentang 

hal tersebut secara mendalam agar data dan informasi yang dikumpulkan 

dapat objektif dan valid sehingga dapat memahami yang sebenarnya terjadi.   

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling  

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga 

masyarakat pesisir yang ada di Beru Kecamatan Bontobahari yang 

berjumlah 991 KK.   

2. Sampel 
Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi. Untuk 

keperluan penelitian ini, maka fokus penelitian ditetapkan sampel Desa 

Nelayan yaitu Tana Beru  Kecamatan Bontobahari, khususnya masyarakat 

bekerja pada industri pembuatan perahu Pinisi  yang berjumlah 120 KK.  
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3. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah Metode Non Probability Sampling melalui 

teknik purposive sampling, dengan mengambil sample berdasarkan akses 

keterlibatan pada pembuatan perahu Pinisi.  

 
C. Teknik Pengumpulan Data.  

Dalam melaksanakan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah sebagai berikut : Wawancara, Kuesioner Observasi, 

Dokumentasi, dan Studi Pustaka.  

1. Wawancara dilakukan kepada informan untuk memperoleh informasi 

tentang kondisi masyarakat dan kegiatannya yang ada di lokasi 

penelitian.  

Wawancara dilakukan dalam bentuk wawancara berpedoman, yaitu 

wawancara yang dituntun oleh sejumlah pertanyaan yang telah disusun 

terlebih dahulu (interview guide). Wawancara dilakukan dengan : 

a. Tokoh masyarakat nelayan 

b. Tokoh pengusaha industri pembuatan perahu pinisi 

c. Kepala desa masing-masing wilayah sampel 

2. Koesioner, digunakan untuk mendapatkan data dengan mengedarkan 

angket kepada responden untuk mendapatkan data.  

3. Observasi (pengamatan langsung), digunakan untuk mendapatkan data 

mengenai segala aktivitas yang dilakukan masyarakat yang ada di 

wilayah penelitian serta hasil kerja dan masyarakat tersebut.  
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4. Dokumentasi, data yang dikumpulkan, seperti jumlah penduduk, struktur 

kelembagaan, sistem kerja dan hasil kerja masyarakat, jenis-jenis 

kegiatan masyarakat, dan lain-lain.  

5. Studi Pustaka, yaitu melakukan pengumpulan data melalui literatur-

literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.  

 
D. Instrumen Penelitian 

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang dikemukakan di 

atas, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah: 

a. Pedoman daftar pertanyaan (kuesioner) 

b.  Pedoman wawancara; yaitu pedoman tertulis sebagai panduan 

wawancara kepada informan; 

c. Pedoman observasi, yaitu daftar chek list observasi 

d. Chek list dokumen, yaitu daftar dokumen yang berkaitan dengan 

penulisan tesis ini; 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Teknik pengolahan data yang dilakukan senantiasa disesuaikan 

dengan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini terhadap data 

kuantitatif yang diperoleh melalul instrumen kuesioner, dan dianalisis dengan 

metode statistik deskriptif dengan menggunakan tabel frekuensi.  

Adapun nilai skor kategori yang didapat, akan diklasifikasikan sebagai 

berikut:  
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1. Sangat baik : interval skor  : 2,51  -  3,00  
                        Interval persen           76  -  100%  

2. Baik  :  Interval skor  :  1,51  -  2,50  
                                  Interval persen         51 - 75%  

3. Kurang baik:  Interval skor  :       1  -  1,50  
                                  Interval persen         26 - 50%  

4. Tidak baik  :  Interval skor  :      0  -     0,99  
                                  Interval persen         0   -  25% 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian  
 
1. Kabupaten Bulukumba 

Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan Jasirah Sulawesi 

dan berjarak kurang lebih 153 kilometer dari ibukota Provinsi Sulawesi 

Selatan terletak antara 5020¢ – 05040¢ lintang selatan dan 119058¢ – 

120028¢ bujur timur. Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai di sebelah utara, 

sebelah timur dengan Teluk Bone, sebelah selatan dengan Laut Flores, dan 

sebelah barat dengan Kabupaten Bantaeng. 

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,7 km2 atau 

sekitar 2,5 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi 10 

(sepuluh) kecamatan dan terbagi ke dalam 27 kelurahan dan 99 desa. 

Ditinjau dari segi luas Kecamatan Gantarang dan Bulukumpa merupakan 

dua wilayah kecamatan terluas masing-masing seluas 173,5 km2 dan 171,3 

km2 sekitar 30 persen dari luas kabupaten. Kemudian disusul kecamatan 

lainnya dan terkecil adalah Kecamatan Ujung Bulu yang merupakan pusat 

kota Kabupaten dengan luas 14,4 km2 atau hanya sekitar 1 persen. Wilayah 

Kabupaten Bulukumba hampir 95,4 persen berada pada ketinggian 0 sampai 

dengan 1000 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemiringan 

tanah umumnya 0-400. Terdapat sekitar 32 aliran sungai yang dapat 

mengairi sawah seluas 23.365 Hektar, sehingga merupakan daerah potensi 
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pertanian. Curah hujannya ratarata 230 mm per bulan dan rata-rata hari 

hujan 11 hari per bulan. 

Masyarakat  Bulukumba, telah dikenal dalam hal keterampilan 

pembuatan kapal Pinisi nusantara dan kapal-kapal kayu lainnya yang 

berkualitas tinggi., hal ini juga mencerminkan bahwa masyarakat di 

Kabupaten Bulukumba memiliki tradisi yang baik dalam hal usaha 

penangkapan ikan.   

 
2. Kecamatan Bontobahari 

 
Kecamatan Bontobahari merupakan wilayah administrasi Kabupaten 

Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak tempuh sekitar 10 Km 

arah utara dari ibukota kabupaten. Luas Kecamatan Bontobahari adalah 

470,26 Km2  yang terletak pada ketinggian 0-500 meter dari permukaan laut 

dengan topografi dataran, pantai dan perbukitan. Kecamatan Bontobahari 

merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bulukumba yang menjadi 

bagian penentu serta cerminan tingkat keberhasilan pemerintah daerah. 

Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, terletak di ujung 

selatan pulau Sulawesi, masyarakat setempat membangun sebuah tradisi 

bahari selama ratusan tahun. Cerita-cerita tentang keperkasaan para pelaut 

Bugis, Makassar, Mandar, dan Konjo telah menjadi buah bibir hingga ke 

pelosok negeri nun jauh di seberang lautan. Keindahan dan kekokohan 

perahunya dalam menghadapi keganasan ombak lautan, telah melahirkan 

cerita-cerita kepahlawanan yang mengagumkan. Karena kepiawaian 
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masyarakatnya di bidang bahari hingga Bonto Bahari Bulukumba dijuluki 

sebagai “Butta Panrita Lopi” (Negeri Para Pembuat Perahu).  

Kisah tentang perahu Pinisi dari Desa Tanah Beru dan para pelaut 

dari Desa Bira, Kabupaten Bulukumba, yang mengemudikannya, kini sudah 

bukan cerita asing lagi. Namun tak banyak yang mengetahui kehebatan para 

pelaut dari ujung selatan Sulawesi ini dibangun dari tradisi panjang. Budaya 

itu didasarkan pada mitos tentang penciptaan perahu pertama oleh nenek 

moyang mereka. 

Berkaitan dengan cerita kapal Pinisi ini, pernah ada kekhawatiran 

dari orang-orang di Bulukumba, Sulawesi Selatan, bahwa rancang bangun 

kapal Pinisi akan didaftarkan hak patennya oleh negara asing. Mengingat 

sentra-sentra pembuatan perahu atau kapal Pinisi yang terbesar di dunia 

justru terletak diluar Indonesia. Contohnya sentra-sentra itu malah berada di 

beberapa negara seperti Jepang, Australia, Malaysia dan Brunei. 

Sebelumnya, Bulukumba sudah terlebih dahulu terkenal sebagai penghasil 

kapal pinisi dengan kualitas terbaik. 

Dilihat dari persebaran penduduk di Kecamatan Bontobahari, maka 

nampaknya penduduk berkonsentrasi pada desa / kelurahan yang lebih 

maju, dan umumnya berada pada pesisir pantai, yang juga banyak 

berhubungan dengan sumber pencaharian utama masyarakat Bontobahari  

sebagai nelayan.  
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B. Karakteristik Responden 
 

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada 

pada  wilayah pesisir Tana Beru yang merupakan masyarakat pesisir yang 

memerlukan pemberdayaan, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi sosial 

dan budaya. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 120 orang atau 

masing-masing desa / kelurahan sampel diambil 30 orang sebagai 

responden penelitian, yang ditetapkan secara teknik sampling kuota. 

Sampel diperoleh adalah para warga masyarakat yang terindentifikasi 

memiliki interaksi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Pesisir di 

Tana Beru Kecamatan Bontobahari. 

Adapun karakteristik sampel yang diambil dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Keadaan Responden Menurut Tingkat Pendidikan 

Tabel  1 
Keadaan Responden menurut Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Frekuensi 
1. S1    2 
2. SLTA 34 
3. SLTP 55 
4. SD  21 
5. Tidak Tamat SD 9 

Jumlah  120 
Sumber: Data sekunder, 2013 
 

Dengan demikian dari 120  responden yang diteliti, maka terdapat 2 

orang yang berpendidikan sarjana,  34 orang berpendidikan SLTA yaitu 34 

orang, dan terbanyak berpendidikan SLTP sebanyak 55 orang selebihnya 

berpendidikan SD dan tidak tamat SD sebanyak 9 orang. 

2. Keadaan Responden Menurut Pekerjaan 
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Tabel 2 
Keadaan Responden menurut Pekerjaan 

No. Pekerjaan Frekuensi 
1. Tokoh Masyarakat/pemuda 6 

2. Pengusaha IKM  11 
3. Nelayan / Pengrajin 37 
3. Nelayan / Buruh IKM 49 
4. Pengrajin Industri kecil 17 

Jumlah 120 
Sumber: Data primer, 2013 
 

Dengan demikian dari 120 responden yang diteliti, maka terdapat 6 

responden yang merupakan tokoh masyarakat yang berdiam di wilayah 

penelitian, 37 orang responden memiliki pekerjaan sebagai nelayan 

merangkap pengrajin, dan 49 responden nelayan dan sebagai buruh 

industri pembuatan perahu pinisi, dan 11 responden sebagai pengusaha 

IKM / pengrajin.  

Variasi keadaan responden di atas, maka nampak terlihat bahwa 

tetap didominasi oleh masyarakat dengan pekerjaan yang lebih banyak 

digeluti oleh masyarakat, serta berkaitan pula dengan konsepsi 

pemberdayaan bahwa segmen masyarakat yang banyak mendapat 

perhatian adalah masyarakat golongan ekonomi lemah.  

 
3. Keadaan Responden Menurut Umur 

Sedangkan dilihat kelompok umur responden, maka responden 

terbanyak adalah berumur 40 tahun ke atas. 
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Tabel 3 
Keadaan Responden menurut Umur 

No. Umur Responden   (Tahun) Frekuensi 
1. 20 – 24  2 
2. 25 – 29  9 
3. 30 – 34 54 
4. 35 – 39  45 
5. 40 – 44 10 

Jumlah 120 
Sumber: Data sekunder, 2013 

 
Berdasarkan tabel 3 di atas, maka dapat dilihat bahwa dari 120 

responden yang diteliti, ternyata rata-rata mereka telah berumur 30 sampai 

34 tahun, dan hanya ada beberapa responden yang masih berumur di 

bawah 25 tahun. Pada tataran ini, maka sasaran penelitian memang 

diharapkan masyarakat yang banyak membutuhkan arahan dan pembinaan 

adalah mereka masyarakat yang telah memasuki masa-masa produktif 

namun belum cukup berdaya. 

 
C. Analisis Hasil Penelitian 

 
Masyarakat pesisir sebagai komunitas masyarakat yang dalam 

kenyataannya, memang dihadapkan pada berbagai permasalahan sosial 

ekonomi, bila dibandingkan dengan komunitas masyarakat lainnya yang 

beraktivitas sebagai petani. Masyarakat pesisir kadang digambarkan 

sebagai masyarakat yang hidup dalam lingkungan kumuh, jauh dari layanan 

air bersih yang memadai, sistem sanitasi yang rendah serta akses jalan 

yang kurang memadai, dan berbagai penggambaran lainnya. Hal ini tentu 

dapat dilihat pada berbagai wilayah perkampungan nelayan di sekitar 

Bontobahari itu sendiri.  
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Pemberdayaan merupakan sebuah gerakan perlawanan 

pembangunan alternatif terhadap hegemoni developmentalisme. 

Pembangunan ekonomi yang telah berlangsung telah membuat jurang 

pemisah yang sangat tajam antara yang kaya dan miskin, antara 

masyarakat kota dan masyarakat desa, antara pengusaha (capital) dengan 

pekerja (buruh). 

Dalam masyarakat nelayan, juga tentu berlaku adanya kelas sosial 

ekonomi masyarakat, di mana terdapat pemodal, pemilik kapal serta 

penguasa atas sumber daya yang ada. Dalam penelitian yang dilakukan 

menggambarkan pada masyarakat ini, kelas sosial terendah selalu 

menggantungkan nasibnya kepada pemilik modal, seperti hutang yang tak 

pernah putus (gali lubang tutup lubang), bahkan seluruh kebutuhan-

kebutuhan keluarga yang kadang emergency (seperti sakit ) itu dengan 

sikap belas kasihan seorang pemilik modal, akan dengan mudah 

memberikan solusi dengan menawarkan bantuan, yang meskipun kemudian 

akan dihitung sebagai bagian dari pinjaman yang akan dibayar meskipun 

bukan dalam bentuk materi, akan tetapi sikap loyalitas dan kesetiaan 

layaknya sebagai hamba.  

Secara singkat dapat dikatakan bahwa model pertumbuhan hanya 

menjadikan orang kaya menjadi kaya dan orang miskin menjadi lebih 

miskin. Karena itu kritik dan kecaman terhadap doktrin developmentalisme 

itu terus mengalir, mulai dari penganut paradigma kebutuhan pokok, teori 

ketergantungan sampai dengan pendekatan dan gerakan baru yang 
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mengarah pada pemberdayaan. Gerakan pemberdayaan diawali dari 

munculnya paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (rakyat), 

yang konon diakui sebagai “pembangunan alternatif.  

Konsekuensinya, pembangunan yang berpusat pada rakyat 

memberikan nilai yang sangat tinggi pada inisisatif lokal dan sistem-sistem 

untuk mengorganisasi diri sendiri melalui satuan-satuan organisasional 

yang berskala manusiawi dan komunitas-komunitas yang mandiri. Model 

pembangunan ini punya perbedaan fundamental di dalam karakteritik 

dasarnya dibandingkan dengan strategi pertumbuhan atau strategi 

kebutuhan dasar yang selama ini mendominasi agenda pembangunan di 

Dunia Ketiga, termasuk Indonesia. 

Maka, dasar interpretasi pembangunan yang berpusat pada rakyat 

adalah asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling 

strategis. Karena itu, pembangunan juga meliputi usaha terencana untuk 

meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta mengerahkan minat 

mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan tentang 

berbagai hal yang memiliki dampak bagi mereka dan mencoba 

mempromosikan kekuatan manusia, bukan mengabadikan ketergantungan 

yang menciptakan hubungan antara birokrasi negara dengan masyarakat. 

Dalam penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir 

Kecamatan Bontobahari, maka penulis menyoroti empat variabel utama, 

yaitu; Pemberdayaan Kapasitas dan Kemampuan Dasar, kekuatan peran 
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masyarakat pesisir, dan perlindungan, perwujudan kondisi sosial ekonomi 

dan pemberian rasa aman bagi masyarakat pesisir. 

 
1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dari Aspek Peningkatan 

Kapasitas dan Kemampuan Dasar  masyarakat. 
 

a. Pengembangan Pengetahuan  

Tingkat pendidikan penduduk suatu daerah dapat dijadikan 

tolok ukur dari kemajuan masyarakatnya yaitu semakin tinggi 

pengetahuan suatu penduduk, maka semakin baik pula wawasan dan 

cara berpikirnya. Khusus dalam kaitan penerapan-penerapan teknologi 

dalam bidang pertanian, perikanan maka keberhasilannya tidak terlepas 

dari tingkat pengetahuan atau pendidikan dari penduduk, dimana 

keberadaannya sangat berpengaruh besar dalam pengelolaan dan 

pelaksanaannya. 

Masyarakat pesisir dalam mengambil keputusan dan 

kebijaksanaan mengenai usaha tani/nelayan selalu mempertimbangkan 

risiko yang mungkin terjadi, dan setiap petani nelayan mempunyai 

perbedaan dalam kemampuan menerima resiko tersebut dimana 

perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh pengalaman dan 

pengetahuanya dalam mengelola sumber daya yang ada. 

Perkembangan perikanan budidaya rumput laut di Bontobahari  

yang banyak digeluti oleh masyarakat pesisir menuntut peningkatan 

pengetahuan pembudidaya untuk mengelola system budidaya rumput 

laut,maka upaya pengembangan kemampuan masyarakat pesisir adalah 
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melalui kegiatan pertemuan penyuluhan. Namun berdasarkan penelitian 

yang dilakukan menunjukkan bahwa untuk kegiatan penyuluhan 

pengembangan pengetahuan masyarakat, masih dominan dilakukan 

oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Bulukumba.  

Objek penyuluhan yang dilakukan adalah para individu 

masyarakat. Dan dari pengamatan yang dilakukan menggambarkan 

bahwa untuk kegiatan penyuluhan tidak terlalu sulit untuk dilakukan, 

mengingat bahwa seluruh masyarakat pesisir di Kecamatan Bontobahari 

berada dalam kluster tempat tinggal yang mudah dijangkau oleh tenaga 

penyuluh, apalagi masyarakat Bontobahari dalam lima tahun terakhir ini 

banyak mengusahakan budidaya rumput laut, yang wilayah kegiatannya 

berada di pantai dan tentu mudah untuk dijangkau oleh tenaga penyuluh.  

Kegiatan yang cenderung terpusat pada usaha-usaha rumput 

laut saat ini, maka para penyuluh pertanian lapangan, akan dengan 

mudah melakukan koordinasi untuk melakukan penyuluhan, terutama 

dalam meningkatkan secara terus menerus pemahaman mengenai 

perkembangan produksi rumput laut sesuai kebutuhan pasar. 

Penyuluhan ini dapat berlangsung dengan hanya melibatkan unsur-unsur 

kelompok yang memiliki kesempatan, seperti ketua kelompok tani dan 

nelayan, dan selanjutnya informasi dan pengetahuan tersebut secara 

berjenjang dapat disampaikan kepada semua anggota kelompok 

berdasarkan kondisi yang dimiliki kelompok tersebut,  seperti bertepatan 
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dengan kegiatan musim tanam atau budidaya yang dilakukan 

masyarakat. Bahkan pembinaan yang dilakukan oleh para buyer atau 

pembeli produksi rumput laut secara langsung memberikan arti bagi 

peningkatan kuantitas dan kualitas produksi rumput laut di Bontobahari.   

Di samping usaha-usaha produksi perikanan dan rumput laut yang 

digeluti masyarakat, maka hal yang terpenting yang berhubungan dengan 

penelitian ini adalah pengembangan industri kecil menengah di 

Bontobahari umumnya dan masyarakat di Tanah Beru khususnya yang 

sangat terkenal dengan industri kerajinan pembuatan perahu pinisi yang 

juga menjadi ikon  Kabupaten Bulukumba  yang dikenal dengan Butta 

Panrita Lopi (Tanah para Ahli Perahu). 

Di Kabupaten Bulukumba saat ini berdasarkan data yang ada jenis 

industri  kecil yang dikembangkan masyarakat memiliki banyak variasi 

mulai dari produk-produk pertanian, seperti gula merah, jagung marning  

sampai pada industri kerajinan pembuatan perahu pinisi, sebagaimana 

yang tergambar dalam table berikut ini. 
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Tabel 4 
Keadaan Industri Kecil di Kabupaten Bulukumba  

Tahun 2012 

NO. NAMA SENTRA UNIT USAHA              
( UNIT ) 

TENAGA 
KERJA                  

( ORANG ) 

NILAI 
INVESTASI KAPASITAS PRODUKSI 

(RP.000) JUMLAH SATUAN 

1 IKAN PINDANG        121  
                 

243  
          

177,046  
          

196,800  kilogram 

2 GULA MERAH        184  
                 

369  
               

161,916  
          

420,000  Kilogram 

3 TENUN SUTERA          10  
                   

25  
               

192,565  
            

17,220  meter/lembar 

4 BORDIR/SULAMAN        213  
                 

458  
               

726,857  
            

56,400  Lembar 

5 KERAJINAN PERAHU          25  
                   

51  
                 

12,938  
              

4,200  Buah 

6 KAPAL/PERAHU          35  
                 

191  
            

2,270,415  
                   

22  Unit 

7 JAGUNG MARNING          25  
                   

54  
               

297,510  
          

900,000  Bungkus 

8 BATU BATA          25  
                 

175  
               

548,172  
     

15,000,000  Buah 

9 GULA MERAH KELAPA          10  
                   

30  
                   

8,164  350,000 Kilogram 

10 TENUN ADAT KAJANG          20  
                   

25  
                 

28,000  
                 

480   lembar  

11 GULA MERAH KELAPA          30  
             

70  
                 

25,000  
                   

18   ton  

12 BORDIR/SULAMAN         12  
                  

30  
             

401,100  11232 Lembar 

13 GULA  MERAH AREN         31  
                  

86  
             

144,500  3912 Buah 

Jumlah 
 

        741  
 

               
1,807  
 

             
4,994,183 

  

                     
16,960,284  

 
Sumber : Data sekunder, 2013 

 
Berdasarkan tabel 4 di atas, nampak terlihat bahwa untuk 

keterlibatan tenaga kerja, maka sector kerajinan tangan seperti industri 

gula merah dan bordir sulaman menyerap tenaga kerja yang sangat 

banyak, sedangkan untuk investasi, maka industri kapal / perahu 

menyerap investasi yang lebih banyak.  

Dilihat dari industri kecil menengah yang berkembang di kawasan 

pesisir, maka di Bulukumba sendiri diidentifikasi jenis industri seperti ikan 

pindang, kerajinan perahu dan kapal. Oleh sebab itu, dari data yang ada 

tersebut pada dasarnya, masih banyak sector-sektor industri kecil yang 
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belum tersentuh untuk masyarakat pesisir, seperti industri produk rumput 

laut, tepung ikan yang masih sangat berpeluang untuk dikembangkan, hal 

ini berkaitan dengan pengembangan pengetahuan masyarakat dalam 

mengenal peluang-peluang usaha industri. 

Tentang upaya pengembangan pengetahuan masyarakat pesisir, 

maka dilakukan penelitian terhadap 120 responden yang hasilnya 

sebagai berikut : 

 
Tabel 5 

Tanggapan Responden tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir  
dari Aspek Peningkatan Pengetahuan  Masyarakat 

 di Kecamatan Bontobahari 
No. KATEGORI PERTANYAAN  Frekuensi Jawaban  Jumlah 

∑ a(4) b(3) c (2) d (1) 

1. 
Pernah mendapatkan pencerahan / 
penyuluhan mengenai membangun usaha 
industri. 

29 53 26 10 120 

24,17 44,17 21,67 8,33 100 

2. 
Pernah diikutkan dalam kegiatan 
magang atau sejenisnya berkaitan 
dengan produksi usaha. 

31 56 23 10 120 

25,83 46,67 19,17 8,33 100 

3. 

pernah dilibatkan dalam kegiatan yang 
berkaitan dengan aktivitas kelompok, 
misalnya kelompok tani, nelayan ataukah 
kelompok oragnisasi yang menyangkut 
pembangunan komunitas.  

19 48 37 15 120 

15,83 40,00 30,83 12,50 100 

Jumlah  79 157 86 35 360 
Persen 21,94 43,61 23,89 9,72 100,00 

Rata-rata 0,88 1,31 0,48 0,10 2,76 
Sumber : Hasil penelitian lapangan, 2012 

 

Berdasar pada tabel 5 di atas, maka dapat dilihat bahwa dilihat 

nilai rata-rata jawaban responden 2,76 atau berada pada kategori 

jawaban sering, dalam arti bahwa dalam rangka pengembangan 

pengetahuan masyarakat pesisir terutama yang berkaitan dengan 

aktivitasnya ternyata menurut responden sering mendapat pengetahuan 
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melalui penyluhan yang dilakukan oleh tenaga penyuluh pertanian dan 

penyuluh perikanan di Kecamatan Bontobahari. 

Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat 

pengetahuan masyarakat pesisir yang ada pada wilayah sample 

penelitian, maka 20 % diantaranya, memiliki tingkat pendidikan SLTP dan  

SLTA, dan 60% tamat SD dan sisanya tidak berijazah, meskipun rata-rata 

mereka dapat membaca.  

Dilihat dari segi pendidikan pada nelayan yang ada di empat 

wilayah sample penelitian tersebut masih memerlukan pembinaan dan 

motivasi terhadap inovasi dan kreatifitas usaha mereka untuk mengelola 

sumber daya alam di kecamatan Bontobahari, seperti bagaimana 

memanfaatkan sumber daya pantai untuk produksi rumput laut, 

pembuatan karamba untuk pemeliharaan ikan karapu, kakap dan 

katamba yang memiliki nilai ekspor yang baik. 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa di Tana 

Baru, mengatakan bahwa : 

“semangat masyarakat pesisir untuk maju pada dasarnya cukup 
memadai, hanya saja belum diimbangi dengan pengetahuan yang 
memadai dalam mengelola sumber daya, seperti ketika hasil 
tangkapan ikannya banyak dan tidak seluruhnya laku di pasar, maka 
kadang bingun mau diapakan, hal ini berkaitan dengan 
pengetahuan usaha yang berkaitan dengan pemeliharaan pasca 
panen”.  

 
Dengan demikian menurut informan di atas, maka aspek 

pengetahuan merupakan salah satu elemen penting dalam 

memberdayakan masyarakat.   
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Pemberdayaan masyarakat pesisir, belum dapat dilakukan secara 

serentak mengingat faktor biaya dan sumber daya lainnya yang terbatas, 

oleh sebab itu diperlukan kegiatan yang dianggap paling prioritas bagi 

upaya penguatan kelembagaan masyarakat. 

Upaya-upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam 

oleh masyarakat pesisir telah dilakukan namun pengetahuan dan 

keterampilan pengelolaan sumber daya alam selama ini secara nyata 

juga mampu memperkaya keanekaragaman sumber ekonomi. Oleh 

karena itu, dengan mengembangkan sistem-sistem kelembagaan yang 

ada merupakan salah satu upaya tercapainya pembangunan 

berkelanjutan di Kecamatan Bontobahari.  

Kelembagaan sebagai wadah mereka berorganisasi. Menjadi 

pertimbangan bagi perencana pembangunan, ketika menghadapi 

persoalan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia masyarakat 

pedesaan yang rata-rata pendidikan formalnya terbatas. Bahkan di 

beberapa desa terpencil masih ditemukan mereka yang buta huruf. 

Tentunya perlu dipilih metode dan media pendidikan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi masyarakat. Para pelaku pemberdaya di tingkat 

masyarakat yang selanjutnya sering disebut dengan fasilitator, 

mengembangkan metode pelatihan bagi orang dewasa untuk 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pedesaan. 

Kunci dari metode pendidikan bagi orang dewasa adalah proses 
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penyadaran melalui penumbuhan kepercayaan diri, menumbuhkan rasa 

membutuhkan pada diri masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup.  

Rancangan program peningkatan pengetahuan yang disediakan 

oleh pemerintah kadang-kadang ditemukan tidak sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Seringkali masyarakat membutuhkan ketrampilan 

teknologi tepat guna yang sesuai dan mudah untuk mengelola sumber 

daya lokal yang ada. Sedangkan teknologi yang diberikan sulit dipahami 

penggunaan dan perawatannya. Kegitan penjajakan kebutuhan 

pengetahuan perlu dilakukan sebelum pelaksanaan pengembangan 

pengtetahuan masyarakat. 

 Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peningkatan 

pengetahuan masyarakat pesisir pada umumnya dilakukan melalui 

kursus singkat yang disebut dengan temu lapangan, bahkan juga 

dilakukan melalui magang.  

Tabel 6 
Kegiatan Upaya Peningkatan Pengetahuan dalam Rangka Pemberdayaan 

Masyarakat Pesisir di Kecamatan Bontobahari  
Tahun 2012 

No. Jenis Latihan Banyaknya 
Peserta 

Pelaksana 

1. Temu Lapang budidaya ikan laut  
 

50 orang DKP 

2. Temu  lapang pengendalian hama dan 
penyakit tanaman   
 

75 orang Distanbun 

3. Magang budidaya rumput laut selama 1 bulan   
 

5 orang DKP 

      Sumber : Data sekunder, 2013 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa upaya 

pemberdayaan masyarakat pesisir umumnya dilakukan oleh pemerintah 

secara langsung melalui Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas 



72 
 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 lalu. 

Kegiatan temu lapang, di samping memberikan input pengetahuan secara 

langsung terhadap pengelolaan sumber daya alam juga memberikan 

wawasan kepada masyarakat mengenai pengembangan usaha-usaha 

secara luas. 

Khusus untuk pemberdayaan industri pembuatan perahu pinisi di 

Tana Beru, maka realitas menunjukkan bahwa pengembangan dan 

pembinaan industri kecil telah berkontribusi secara nyata terhadap 

pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan 

ekonomi makro di Kabupaten Bulukumba. Hanya saja bahwa usaha-

usaha pengembangan sektor industri ini belum diimbangi secara 

maksimal terhadap pelaku di lapangan, terutama terhadap para pekerja 

industri kecil itu sendiri. 

Pembinaan pengembangan iklim usaha di bidang usaha industri 

kecil dan menengah (IKM), pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan 

kondisi yang kondusif bagi berkembangnya usaha tersebut. Kondisi yang 

kondusif bagi pengusaha adalah suatu keadaan dimana aktifitas 

perekonomian berjalan sesuai dengan mekanisme yang berkeadilan. 

Mengingat posisi keberadaan pengusaha industri kecil dan menengah 

yang sarat dengan berbagai kelemahan, maka dibutuhkan suatu 

kebijakan dari pemerintah dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif 

bagi mereka. 
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Perwujudan dari iklim yang kondusif bagi berkembangnya usaha 

industri kecil dan menengah akan tercipta secara konkrit dan nyata jika 

ada kemudahan dalam aspek legalitas usaha mereka, dan adanya 

insentif berupa keringanan dalam pajak maupun retribusi, serta 

menghindari pungutan-pungutan lainnya yang dapat membebani 

pengusaha.  

Pembinaan pengembangan iklim usaha sebagaimana yang 

diuraikan tersebut di atas dapat diwujudkan jika ada pemahaman dan 

kemauan yang kuat dari pemerintah pusat maupun daerah. Pentingnya 

komitmen dari pemerintah dalam mewujudkan kondisi iklim yang kondusif 

sangat menentukan karena dari merekalah yang dapat mewujudkan 

harapan tersebut menjadi suatu kebijakan yang nyata. Jika hal ini dapat 

diwujudkan dengan baik maka salah satu masalah yang selama ini 

dianggap menghambat berkembangnya pengusaha IKM akan menjadai 

daya tarik bagi mereka untuk dapat memanfaatkan berbagai peluang, 

karena dengan keberadaan iklim usaha yang kondusif akan mendorong 

pengusaha IKM yang sudah ada untuk mengembangkan usahanya, 

sekaligus mendorong anggota masyarakat lainnya dalam menumbuhkan 

wirausaha baru di bidang tersebut. 

Industri kecil memiliki umumnya melaksanakan secara simultan 

berbagai kegiatan, baik sebagai manufaktur yang langsung memproduksi 

dalam bentuk hasil olahan sumber daya alam, yang berasal dari potensi 

hasil  hutan, pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bulukumba, 
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maupun sebagai usaha jasa yang langsung melakukan penjualan dan 

perawatan purna jual kepada konsumennya, seperti industri pembuatan 

sampan nelayan di Kabupaten Bulukumba. 

Untuk itu dalam mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas 

pembinaan usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) berdasarkan 

indikator pengembangan iklim usaha, maka ada beberapa item 

pertanyaan/pernyataan yang digunakan  antara lain  mengeni perizinan 

dan pembinaan mengenai retribusi yang dibayarkan. Dengan demikian 

jika item-item tentang iklim usaha tersebut dipahami dan berjalan dengan 

baik tanpa memberatkan pengusaha, maka hal ini merupakan salah satu 

indikator untuk menggambarkan bahwa pembinaan usaha industri kecil 

dan menengah di Tana Beru telah berjalan dengan efektif. 

Dari uraian tersebut di atas, maka hasil penelitian mengenai 

efektivitas pembinaan tertib usaha industri kecil dan menengah ditinjau 

dari aspek pembinaan iklim usaha terhadap 120 orang pengusaha 

industri kecil dan menengah yang terpilih sebagai responden dalam 

sampel penelitian dengan menggunakan instrumen kuisioner, diperoleh 

tanggapan mengenai item-item pertanyaan/pernyataan tentang indikator 

pengembangan iklim usaha di Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian 

terhadap indikator tersebut, dapat dilihat pada tabel  berikut ini.  
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Tabel 7 
Pernyataan Responden tentang Pembinaan Iklim Usaha Industri Kecil di 

Tana Beru Kabupaten Bulukumba 
No. KATEGORI PERTANYAAN  Frekuensi Jawaban  Juml

ah ∑ a(4) b(3) c (2) d (1) 

1 
Anda Pernah mengalami kesulitan 
menyangkut masalah hukum mengenai 
usaha anda 

27 54 27 10 120 

22,50 45,00 22,50 8,33 100 

2. 
Ada kesulitan dalam memperoleh izin 
dalam pengembangan usaha industri keil 
anda saat ini 

28 44 42 6 120 

23,33 36,67 35,00 5,00 100 

3. 
Anda pernah diminta sesuatu yang 
berhubungan dengan tertib usaha anda 
misalnya karena masalah perizinan.  

21 51 35 12 120 

17,50 42,50 29,17 10,00 100 
Jumlah  76 149 104 28 360 

Persen 21,11 41,39 28,89 7,78 
100,0

0 
Rata-rata 0,84 1,24 0,58 0,08 2,74 

Sumber : Hasil penelitian lapangan, 2012 
 

 
Dengan demikian berdasarkan keterangan dari data yang ada di 

atas, yang dihubungkan dengan item-item pertanyaan yang diajukan 

kepada responden mengenai pembinaan iklim usaha industri kecil, 

terutama yang berkaitan pembinaan perizinan dan pembinaan iklim yang 

kondusif dalam berusaha, ternyata umumnya responden menilai ada 

usaha yang signifikan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini  

Bagian Perindustrian Dinas Pertambangan dan Perindustrian Kabupaten 

Bulukumba.  

Meskipun demikian bila dilihat dari perkembangan pertumbuhan 

industri kecil di Kabupaten Bulukumba, yang mengalami fluktuasi yang 

cenderung menurun, terutama dalam lima tahun terakhir, jelas bahwa 

implikasi pembinaan iklim usaha yang dilakukan pemerintah tidak banyak 

berpengaruh. Bahkan kebijakan pemerintah yang tidak banyak 

mempersoalkan aspek perizinan serta tidak memberatkan pengusaha 
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dalam hal pajak dan retribusi, namun motivasi pelaku industri kecil untuk 

mengembangkan usahanya, masih sangat kurang. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan 

ditanyakan bagaimana tentang iklim usaha didalam mendorong atau 

merangsang berkembangnya usaha IKM di daerah ini dan langkah-

langkah apa yang perlu dibenahi sehingga tercipta iklim usaha yang 

kondusif, pada prinsipnya informan sepakat bahwa iklim usaha 

khususnya bagi pengusaha industri kecil dan menengah belum kondusif 

dengan memberikan contoh bahwa untuk mengurus izin usaha industri 

harus melalui persetujuan tetangga dimana usaha tersebut didirikan, 

setelah itu dilanjutkan melalui beberapa instansi/dinas guna diproses 

lebih lanjut sehingga menimbulkan urusan birokratif yang terlalu 

kompleks.  

Dari jawaban informan tersebut, peneliti mencoba menelusuri 

proses penerbitan izin usaha industri ternyata harus melalui 5 (lima) 

instansi pemerintah diluar persetujuan tetangga. Setelah mendapat 

persetujuan dari tetangga guna pendirian usaha tersebut maka langkah 

selanjutnya membawa berkas permohonan ke kantor lurah/desa 

setempat guna mendapatkan persetujuan dari lurah atau kepala desa, 

setelah lurah/kepala desa menyetujui maka dilanjutkan ke kantor 

kecamatan setempat guna diketahui oleh camat. Langkah berikutnya 

yakni membawa berkas ke Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk 

mendapatkan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) sekaligus 
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penyelesaian pembayaran pajak retribusi tahunan ke kas daerah untuk 

satu tahun pertama sesuai dengan yang di tetapkan oleh instansi 

tersebut, jika langkah tersebut telah selesai maka berkas dan bukti 

pembayaran pajak daerah oleh yang bersangkutan dilanjutkan ke Bagian 

Perekonomian Setda Kabupaten Bulukumba guna diterbitkan izin tempat 

usaha. Jika izin tempat usaha terbit maka yang bersangkutan membawa 

izin tersebut ke Dinas Pertambangan dan Perindustrian guna diterbitkan 

Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Perusahaan. 

Berdasarkan prosedur yang ditetapkan pemerintah untuk 

memperoleh izin usaha industri kecil, maka dapat dipastikan bahwa 

masih banyak pelaku industri kecil yang tidak memiliki izin usaha 

sebagaimana yang diharapkan pemerintah. Dari hasil observasi yang 

dilakukan menunjukkan bahwa dari 120 responden yang diteliti yang 

merupakan pelaku industri kecil di Tana Beru, maka terdapat 35 % yang 

belum memiliki izin usaha yang lengkap mengenai izin usahanya 

tersebut, kondisi ini di samping tidak memberikan kepastian usaha bagi 

pelaku industri yang bersangkutan, terutama dalam berhubungan dengan 

lembaga-lembaga mitra usaha lainnya, seperti perbankan, juga tidak 

memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, terutama dalam aspek 

retribusi dan pajak daerah. 

Panjangnya birokrasi yang harus ditempuh oleh pengusaha 

industri kecil dalam memperoleh izin usaha, merupakan penyebab utama 
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dari masih banyaknya pelaku industri kecil yang tidak mampu memenuhi 

izin usaha yang lengkap.   

Tabel 8 
Keadaan Industri Pembuatan Perahu, Kapal Pinisi di Kecamatan 

Bontobahari Bulukumba Tahun 2012 
No. 

Nama Usaha 
 

Alamat 
Usaha 

 
Jenis Uusaha 

Nilai 
Investasi 

Nilai 
Produksi 
(Rp 000) 

1 
LAMBUA 

Ela-ela Kapal / Perahu            
3,600  

                   
201,504  

2 
MANGGAL RIA 

Lembanna Kapal / Perahu                 
39,130  

                    
20,064  

3 
MUTIARA MURNI 

Tanah Lemo Kapal / Perahu                 
61,920  

                   
905,904  

4 CABANG PT. SYURA 
ADIKARA 

Tanah Beru Kapal Kayu (DWT 75) 175,544  406,973  
5 CV. MUTIARA MURNI 

Tanah Lemo 
 
 
 
 
 

Pembuatan Kapal/ 
Perahu Kayu                          
Kapal    Ikan                                                   
Kapal Muatan Barang                                
Kapal Pesiar 
 

329,073  777,500  
 
 
 

6 CV. ANDRIIANI MUDA 
MANDIRI 

Lembanna 
 
 
 
 
 
 

Pembuatan Kapal/ 
Perahu Kayu                          
Kapal    Ikan                                                   
Kapal Muatan Barang                                
Kapal Pesiar 
 
 

322,185  
 
 

277,865  
 
 
 
 

7 MAHKOTA GANINDA 
Bonto Bahari  

Pembuatan Kapal 
Kayu 197,427,000  126,165  

8 IMAM ASMARA BAKTI 

Bonto Bahari  
Pembuatan Kapal 
Kayu 449,847,000  138,520  

9 CV. CITRA HARAPAN Sapolohe 
 
 
 
 
 
 
 

Pembuatan Kapal 
Kayu                                     
Kapal Ikan                                                     
Kapal Muatan Barang                                                   
Kapal Pesiar 

314,949 
 
 
 

402,500  
 
 
 
 

Sumber : Data sekunder, 2013 

Mengenai langkah-langkah pembinaan yang harus dilakukan oleh 

pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam rangka terciptanya iklim usaha 

yang kondusif bagi pengusaha IKM, pada dasarnya informan sepakat  

agar meninjau seluruh kebijakan atau aturan yang dapat membebani 

pengusaha baik yang bersifat administratif maupun biaya yang harus 

dikeluarkan pengusaha. Selanjutnya mereka juga berharap agar 
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pelayanan syarat-syarat aspek legalitas seperti perizinan usaha 

sebaiknya diproses melalui sistem satu atap dalam hal ini melalui satu 

unit kerja dari instansi pemerintah sehingga tidak menghabiskan waktu, 

tenaga dan biaya yang dapat memebebani pengusaha. 

Dari hasil observasi peneliti ke beberapa unit-unit usaha IKM 

pembuatan perahu pinisi yang terletak di Tana Beru, peneliti memperoleh 

informasi dari pemilik usaha tersebut bahwa pembayaran pajak baik 

kepada negara maupun pajak retribusi kepada daerah adalah merupakan 

hal yang wajar sebagai wujud kepatuhan mereka dalam memenuhi 

kewajibannya, namun disisi yang lain sebagai pengusaha yang lemah 

dalam berbagai hal, maka mereka tetap berharap agar pemerintah 

memberikan perhatian dalam pemberdayaan dan pembinaannya 

sehingga dapat membantu  dalam pengembangan usaha.  

Namun demikian tak dapat dipungkiri bahwa di era otonomi daerah 

saat ini, perhatian pemerintah daerah lebih dominan dicurahkan untuk 

menarik berbagai pungutan ketimbang mencari solusi guna mendorong 

berkembangnya usaha produktif yang digeluti masyarakat, dan sebagai 

suatu bukti dalam hubungannya dengan usaha industri  di Kabupaten 

Bulukumba.  

Berdasarkan analisis hasil penelitian sebagaimana yang telah 

diuraikan tersebut di atas, memperlihatkan beberapa indikasi bahwa iklim 

usaha khususnya bagi usaha industri kecil dan menengah di Kabupaten 

Bulukumba  belum maksimal terwujud secara kondusif, hal ini dapat 
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dilihat dari hasil analisis jawaban responden dan hasil wawancara dari 

beberapa informan yang memberi penekanan dalam hal proses 

pengurusan perizinan yang sangat birokratif, namun disatu sisi yang patut 

dijadikan contoh bagi usaha kecil menengah lainnya dimana  para 

pengusaha industri kecil menengah (IKM) memiliki tanggungjawab dalam 

memenuhi kewajiban yakni kesadaran membayar pajak dan retribusi 

dengan tuntutan perlakuan yang adil agar pemerintah memberikan 

perhatian dalam pembinaannya.  

Pembinaan iklim usaha bagi usaha industri kecil menengah (IKM) 

di Kabupaten Bulukumba, khususnya memberikan iklim usaha yang 

kondusif, maka beberapa kegiatan dilakukan antara lain: 

1) Penyuluhan mengenai kesadaran dalam hal perizinan, yang 

dilakukan melalui pendekatan-pendekatan secara langsung kepada 

pelaku usaha industri melalui kunjungan ke sentra-sentra industri 

kecil di Kabupaten Bulukumba. 

2) Memberikan panduan tentang tata cara mengurus izin usaha, 

dengan melakukan koordinasi dengan Dinas terkait. 

3) Melakukan penertiban terhadap usaha-usaha, yang secara sengaja 

tidak mau mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, 

setelah mendapatkan peringatan dan pembinaan secara langsung.   

 
b. Pemberian  Pelatihan  

Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang 

memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari 
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manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber 

Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek 

manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek 

sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan. 

Bagaimanakah peran pemberdayaan masyarakat desa dalam program-

program pemerintah untuk peningkatan pendapatan. 

Prilaku sadar masyarakat untuk berubah dari keterbelakangan ke 

arah yang lebih maju perlu mendapat perhatian, termasuk bagi 

masyarakat di Kecamatan Bontobahari itu sendiri, oleh sebab itu 

pendekatan pemberdayaan melalui penguatan keterampilan untuk 

mengadaptasi diri terhadap perkembangan kebutuhan industri atau pasar 

terus dilakukan, seperti kebutuhan pasar akan tepung ikan, rumput laut, 

kakao dan berbagai produk pertanian yang berorientasi ekspor, tentu 

memerlukan keterampilan masyarakat untuk memproduksinya, dan 

bukan hanya produksi akan tetapi bagaimana mereka secara terampil 

menjaga kualitas produk agar dapat diterima pasar. 

Berbagai kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dilakukan baik 

oleh pemerintah maupun oleh Lembaga Swadaya Masyarakat  

diantaranya: 

a. Pembinaan dan pelatihan pemahaman masyarakat terhadap arti 

kualitas dalam setiap pengolahan sumber daya alam,  seperti yang 

dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten 

Bulukumba melalui  pembinaan mental kualitas masyarakat, baik 



82 
 

terhadap pemeliharaan sumber daya alam maupun terhadap 

pemeliharaan produksi (pascapanen).  

b. Pembinaan keasadaran kewirausahaan masyarakat yang digalakkan 

oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulukumba. 

c. Pembinaan yang dilakukan oleh PNPM Mandiri pedesaan Kabupaten 

Bulukumba dalam rangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. 

d. Pembinaan system Bankabel oleh Bank BRI dalam rangka kebiasaan 

berhubungan dengan bank dalam rangka penguatan ekonomi 

masyarakat, terutama dengan diluncurkannya program Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). 

Tabel 8 
Tanggapan Responden tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir  

dari Aspek Peningkatan Pelatihan  Masyarakat 
 di Tana Beru Kecamatan Bontobahari 

No. KATEGORI PERTANYAAN  Frekuensi Jawaban  Juml
ah ∑ a(4) b(3) c (2) d (1) 

1 
Pernah mengikuti penyuluhan tentang 
keterampilan teknis budidaya perikanan atau 
sejenisnya. 

27 54 27 10 120 

22,50 45,00 22,50 8,33 100 

2. 
Pernah diikutkan dalam pelatihan yang 
berkenaan peningkatan keterampilan 
mengelola usaha. 

28 44 42 6 120 

23,33 36,67 35,00 5,00 100 

3. 
Pernah diikutkan dalam kegiatan magang 
atau sejenisnya berkaitan dengan 
produksi usaha.  

21 51 35 12 120 

17,50 42,50 29,17 10,00 100 
Jumlah  76 149 104 28 360 

Persen 21,11 41,39 28,89 7,78 
100,0

0 
Rata-rata 0,84 1,24 0,58 0,08 2,74 

Sumber : Hasil penelitian lapangan, 2013 
 
Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa Pemberdayaan 

Masyarakat Pesisir dari aspek peningkatan pelatihan dalam rangka 

penguatan kapasitas dan kemampuan Dasar masyarakat di Kecamatan 

Bontobahari, maka diperoleh hasil analisis rata-rata 2,74 atau menunjuk 
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pada kategori sering dalam arti bahwa dari 120 responden yang diteliti, 

maka mereka umumnya mengatakan masyarakat pesisir itu sudah sering 

mendapatkan adanya pelatihan dalam rangka meningkatkan 

keterampilannya dalam mengelola sumber dayanya.  

Dalam penelitian yang dilakukan semua kegiatan pembinaan 

kesadaran mentalitas terhadap pengelolaan pembangunan tersebut ada 

yang dilakukan secara langsung dan khusus melalui pertemuan-

pertemuan dengan label yang jelas, dan ada pula kegiatan pembinaan 

mental yang diikutkan dengan program-program lain pada sesi 

pertemuan dengan masyarakat. 

Upaya pengembangan pelatihan dalam rangka peningkatan 

keterampilan masyarakat dalam menghadapi tantangan hidup yang 

semakin kuat, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa ada upaya-

upaya yang baik dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat 

untuk mengembangkan kapasitas pada masyarakat, seperti pelatihan 

pengembangan keterampilan masyarakat mengenai sistem pengelolaan 

budidaya rumput, penyuluhan dalam memelihara sumber daya alam yang 

dimiliki secara bersama, seperti tidak menggunakan bom ikan pada saat 

penangkapan ikan, tidak menggunakan pukat harimau dalam 

penangkapan ikan guna memelihara kesinambungan produksi yang lebih 

baik. 

Hasil wawancara dengan Ketua LPM Kecamatan Bontobahari,               

Tanggal 12  Maret  2012, dikatakan bahwa : 
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“Pemberdayaan masyarakat pesisir dari segi penguatan kapasitas 
dan kemampuan dasar masyarakat terhadap pengelolaan sumber 
daya alam di kecamatan Bontobahari, perlu diusahakan melalui 
pelatihan-pelatihan baik secara individu maupun terhadap kelompok-
kelompok dengan usaha yang sejenis, seperti pengelolaan produksi 
industri kerajinan pembuatan perahu yang lebih berkualitas”. 
 
Meskipun demikian dari data sekunder yang diperoleh, maka pada 

setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah, seperti yang dilakukan 

oleh Dinas Perdindutsrian dan Perdagangan sebagai leading sector 

dibidang pembangunan Industri masyarakat pesisir dalam penanganan 

produksi pembuatan perahu pinisi  yang berkualitas, menunjukkan 

apresiasi masyarakat masih relatif kurang dan apabila diundang yang 

hadir hanya sekitar 50 % dari undangan yang ada. 

Perlunya pelatihan  bagi bagi masyarakat pesisir, terutama dalam 

rangka usaha-usaha : 

a. Peningkatan produktivitas produksi, pemilihan bahan baku yang 

sesuai kondisi kebutuhan dan ketersediaan di lapangan, karena salah 

satu permasalahan utama yang dihadapi oleh pengrajin perahu pinisi 

adalah ketersediaan bahan baku sesuai standar pengerjaan perahu  

pinisi, bahkan akibat dari kelangkaan bahan baku berupa kayu ulin 

atau kayu besi yang ada di Kabupaten Bulukumba, menyebabkan 

beberapa usaha industri kecil harus memindahkan lokasi pembuatan 

perahu pinisi ke daerah lain mendekati sumber bahan baku, seperti ke 

Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan. 
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b. Peningkatan pengetahuan dalam memanfaatkan sumber daya hasil-

hasil perikanan, seperti pengolahan  hasil-hasil produksi supaya dapat 

melakukan dipersifikasi usaha.  

c. Peningkatan diverisifikasi usaha tani nelayan, yang dikaitkan dengan 

kondisi musim yang ada.   

Bagi masyarakat pesisir yang umumnya bergerak pada usaha 

nelayan dan pertanian pelatihan adalah bentuk praktek nyata dalam 

meningkatkan keterampilannya dan pemahamannya mengenai aspek 

praktis dalam berusaha, seperti usaha tani rumput laut. Model pelatihan 

yang diberikan kepada petani nelayan di Kecamatan Bontobahari 

umumnya dilakukan secara langsung di lapangan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan pelatihan yang 

diberikan kepada petani nelayan, umumnya berkisar pada dua aspek 

pokok, yaitu : 

a. Pelatihan yang dilakukan dalam bentuk praktek langsung di lapangan, 

berupa bagaimana melakukan pembudidayaan ikan dan rumput laut 

berdasarkan arahan dan bimbingan oleh tutor. Cara pelatihan yang 

dilakukan adalah satu siklus produksi yang mencapai 1 – 2 bulan, 

menggunakan dana pelatihan dari pemerintah. Cara ini lebih efektif 

sebab akan memberikan pengetahuan  secara praktis bagi petani 

nelayan, sebab hampir seluruh proses penerapan teknologi dalam 

produksi perikanan tersebut diberikan berdasarkan proses yang ada, 
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mulai dari pengenalan dan pemilihan yang tepat sampai pada 

penggunaan prasarana produksi. 

b. Pelatihan dalam bentuk pemeliharaan produksi untuk menunjang 

pemasaran yang lebih baik. Cara pelatihan ini, dilakukan secara 

berkelompok, dengan mempraktekkan tata cara penanganan  

produksi itu sendiri. 

Tabel 9 
Jenis Pelatihan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di 

Kecamatan Bontobahari Tahun 2012 
No. Jenis Latihan Banyaknya 

Peserta 
Pelaksana 

1. Pelatihan pengelolaan 
pembudidayaan rumput laut 

25 orang DKP 

2. Pelatihan cara penanganan pasca 
panen kakao  

25 orang Distanbun 

3. Pelatihan cara budidaya ikan yang 
baik 

25 orang DKP 

4. Pelatihan pelatihan budidaya 
Mangrove 

25 orang DKP 

5. Pelatihan pengendalian hama 
tanaman  

25 orang Distanbun 

      Sumber : Data sekunder, 2012 

 
Pelatihan adalah merupakan suatu proses pemindahan atau transfer 

pengetahuan melalui seorang tutor atau pelatih kepada seseorang atau 

beberapa orang yang dimaksudkan agar orang tersebut dapat 

meningkatkan kecakapan dan keterampilannya dalam melaksanakan 

pengelolaan usahanya dengan lebih baik. Seperti budidayaan rumput 

laut. 

Jumlah tenaga pelatih yang ada di Kecamatan Bontobahari yang 

bertugas di dalam pembinaan petani nelayan memang jumlahnya hanya 
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2 orang, yang memberikan pelayanan pelatihan, sehingga dirasakan 

masih terlalu kurang.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang 

tenaga pelatih mengatakan bahwa  

“untuk kegiatan pelatihan untuk pengembangan sumber daya 
manusia petani nelayan di Kecamatan Bontobahari, maka proses 
pelatihan tersebut umumnya melibatkan tenaga-tenaga pelatih yang 
berasal dari kalangan yang lebih berpengalaman dalam sistim  
budidaya dan pemasaran hasil produksi perikanan”. 
 
Dalam program jangka panjang, pembinaan dan peningkatan 

keterampilan serta keahlian masyarakat menjadi sangat penting untuk 

mengelola sumber daya alamnya.      

Upaya pemberdayaan masyarakat lokal diharapkan dapat 

meningkatkan daya saing dalam memproduksi industri yang mendukung 

kegiatan masyarakat pesisir,. Program kegiatan pemberdayaan 

kelembagaan masyarakat ini, memiliki dua sisi kepentingan yaitu bahwa; 

model pengembangan kelembagaan akan mendorong tumbuhnya 

kelembagaan usaha tani nelayan masyarakat, seperti kelompok tani 

nelayan, dan sekaligus pula memberikan kemudahan bagi Dinas 

Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pengendalian dan pemantauan 

terhadap aktivitas masyarakat tani nelayan untuk tidak secara 

serampangan merusak kawasan laut yang juga merupakan lahan 

aktivitas komunitas lain, seperti nelayan tangkap. 

Aspek sumber daya manusia masyarakat, merupakan salah satu 

program strategis yang diharapkan mendapatkan perhatian dan respon 
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dari pemerintah, agar masyarakat di sekitar pantai, dan komunitas usaha-

usaha kelautan dapat bersinergi dengan usaha-usaha peningkatan 

pengelolaan sumber daya kelautan. 

Dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala  Sub Dinas 

kelautan, diperoleh keterangan bahwa :  

“Pemberdayaan sumber daya manusia, merupakan elemen penting 
yang dipandang cukup strategis untuk diwujudkan, agar seluruh 
masyarakat dalam komunitas tani rumput laut, , memiliki apresiasi 
yang kuat terhadap peningkatan daya saing produksi, sekaligus 
menjaga kesinambungan usaha-usaha tani rumput laut dengan ikut 
menjaga kelestarian sumber daya hayati”. 
 
Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa  pemberdayaan 

masyarakat pesisir, memiliki sasaran dengan dimensi yang luas, yaitu di 

samping meningkatkan daya saingnya, juga mendorong agar masyarakat 

tani nelayan memiliki pemahaman terhadap upaya menjaga kelestarian 

sumber daya kelautan. Dengan demikian ada sinergi yang kuat antara 

pemenuhan kebutuhan sumber daya kelautan dengan  ketersediaan 

sumber daya hayati di kecamatan Bontobahari sehingga harapan dari 

program ini adalah diperolehnya suatu pengembangan sistem 

pengelolaan daerah pesisir  yang ikut memberikan andil bagi kemajuan 

ekonomi masyarakat, tanpa harus merusak habitat alam dan sumber 

daya hayati.  

Usaha pengembangan usaha tani nelayan di atas, maka nampak 

bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan, cukup memahami adanya pola 

sinergitas dalam membangun suatu usaha dengan melihat keterkaitan 

pada berbagai bidang potensi yang ada dalam masyarakat, sehingga ada 
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hubungan  mutualisme yang baik antara harapan masyarakat dengan 

keinginan pemerintah, hanya saja bahwa pemberdayaan masyarakat 

pesisir tentu diharapkan dapat direalisasikan, dan tidak hanya konsep 

belaka. 

Kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir, sekaligus memberikan 

kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga 

sumber daya alam di Kecamatan Bontobahari.  Aktivitas masyarakat yang 

banyak bersentuhan dengan perairan pantai, tentu memerlukan 

bimbingan dan arahan baik secara normative maupun dalam bentuk 

implementasi program-program yang bisa mendukung kelestarian sumber 

daya alam kelautan di Bontobahari. 

 
2. Efektivitas Pembinaan Kelembagaan Usaha Industri Kecil                              

di Tana Beru Kecamatan Bontobahari . 
 
 

Aspek kelembagaan dalam pengelolaan usaha industri kecil, 

dimaksudkan agar seluruh sektor usaha masyarakat dibidang industri 

kecil dapat  terwadahi dalam rangka meningkatkan posisi tawar dalam 

proses eksistensi pasar dan perlindungan kesinambungan produksi di 

tengah-tengah persaingan.  

Tingkat daya saing produk-produk industri kecil di tengah-tengah 

geliat ekonomi global, tentu harus diatasi dengan berbagai cara, 

termasuk dengan meningkatkan aksebilitas pelaku industri terhadap 

kerjasama secara kelembagaan melalui wadah asosiasi usaha, melalui 
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formalisasi usaha dalam bentuk badan usaha dalam skala kecil, minimal 

dalam bentuk izin usaha. 

Pembinaan kelembagaan di bidang usaha industri kecil dan 

menengah (IKM), pada dasarnya bertujuan untuk membantu atau 

memberikan pemahaman kepada pengusaha guna memanfaatkan media 

atau sarana yang dapat membantu memecahkan permasalahan dalam 

aktifitas usahanya. Sarana atau media yang dimaksudkan dalam rangka 

pengembangan kelembagaan usaha tersebut yakni pembenahan dan 

pemahaman struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus 

adanya pembagian tugas yang jelas dalam struktur organisasi, 

terbentuknya sentra dan kelompok usaha bersama (KUB) serta assosiasi 

bagi pengusaha industri kecil dan menengah guna dijadikan wadah yang 

memudahkan instansi pemerintah dalam memberikaan pembinaan 

sekaligus merupakan media bagi sesama pengusaha IKM dalam tukar 

menukar pengalaman atau informasi dalam rangka pengembangan 

usaha. 

Keseluruhan dari tujuan pengembangan kelembagaan sebagaimana 

yang diuraikan tersebut di atas, harus terbentuk dan dipahami serta 

dilaksanakan dengan baik oleh pengusaha IKM itu sendiri, pemerintah 

maupun pihak terkait lainnya (stakeholder). Jika hal ini dapat diwujudkan 

dengan baik maka salah satu sisi kelemahan dari pengusaha IKM itu 

sendiri akan terselesaikan, sehingga membantu terwujudnya pengusaha 

industri kecil dan menengah yang lebih kuat, karena dengan keberadaan 
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kelembagaan  maka pengusaha dapat memanfaatkan media dan sarana 

kelembagaan yang tersedia guna membantu menyelesaikan setiap 

permasalahan yang dihadapi. 

Untuk itu dalam mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas 

pembinaan usaha Industri Kecil dan Menengah ( IKM) berdasarkan 

indikator pengembangan kelembagaan, maka ada beberapa item 

pertanyaan/pernyataan yang digunakan  antara lain struktur organisasi, 

spesialisasi tugas masing-masing bagian dan pembenahannya baik untuk 

saat ini maupun  untuk masa-masa yang akan datang, terbentuknya 

sentra dan kelompok usaha bersama serta assosiasi bagi pengusaha 

IKM, sekaligus bagaimana pemanfaatan wadah-wadah atau media 

tersebut oleh instansi pemerintah yang terkait dalam membina dan 

mengembangkan keberadaan mereka sehingga dapat berkembang 

sebagai salah satu aktifitas roda perekonomian yang dominan digeluti 

oleh masyarakat menengah kebawah. 

Dengan demikian jika fenomena tentang kelembagaan usaha 

industri kecil sebagaimana yang telah diurakan tersebut diatas telah 

terbentuk, dipahami dan berjalan dengan baik pada unit-unit uasaha IKM 

maka salah satu indikator dari efektivitas pembinaan usaha industri kecil 

dan menengah dalam hal ini pengembangan kelembagaan akan 

memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan usaha. 

Terbentuknya kelembagaan usaha tentu akan memberikan 

keuntungan bagi pengusaha industri kecil diantaranya : 
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1) Akan memunculkan persaingan yang sehat diantara pelaku industri 

kecil itu sendiri, terutama terhadap produk-produk yang sejenis. 

2) Terdapat kemudahan-kemudahan dalam hal pertukaran informasi 

mengenai potensi pasar, bahkan dapat dilakukan merger usaha dalam 

hal pemasaran produk-produk hasil industri kecil. 

3) Dapat secara bersama meminta kebijakan-kebijakan pemerintah, baik 

dalam arti proteksi maupun dalam memudahkan mendapatkan 

bantuan modal tanpa agunan.  

 
Tabel 10 

Pernyataan Responden tentang Pembinaan Kelembagaan Usaha Industri 
Kecil di Kecamatan Bontobahari  

No. KATEGORI PERTANYAAN  Frekuensi Jawaban  Jumlah 
∑ A (4) b(3) c (2) D (1) 

1. 
Anda pernah diikutkan dalam 
pelatihan mengenai cara 
pengelolaan industri kecil 

32 49 29 8 120 

26,67 40,83 24,17 6,67 100 

2. 
Apakah anda tergabung dalam 
wadah kelompok sesama 
pengusaha industri kecil 

31 47 37 5 120 

25,83 39,17 30,83 4,17 100 

3. Usaha industri anda saat ini 
sudah memiliki izin usaha 

17 49 35 18 120 
14,17 40,83 29,17 15,00 100 

Jumlah  80 145 101 31 360 
Persen 22,22 40,28 28,06 8,61 100,00 

Rata-rata 0,89 1,21 0,56 0,09 2,74 
Sumber : Hasil penelitian lapangan, 2013 

 
Pernyataan responden yang relatif positif terhadap kemampuan 

pemerintah, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Bulukumba, cukup agresif dalam hal mendorong 

kelembagaan industri kecil dalam menata lembaga usahanya untuk dapat 
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eksis di tengah perkembangan ekonomi yang sangat kompetetif dewasa 

ini. 

Meskipun demikian dalam pertanyaan terhadap responden 

mengenai apakah mereka tergabung dalam asosiasi usaha industri kecil, 

misalnya asosiasi sentra industri kecil, ternyata terdapat  4,17% yang 

mengatakan tidak atau belum bergabung dalam asosiasi industri tersebut. 

Demikian pula terhadap izin usaha industrinya, maka masih terdapat  

15% yang belum mengantongi izin usaha, kondisi ini tentu masih jauh 

dari harapan dalam mewujudkan kelembagaan usaha-usaha industri kecil 

di Kabupaten Bulukumba. 

Berdasarkan tanggapan responden yang relatif baik terhadap 

usaha-usaha pembinaan kearah kelembagaan yang dilakukan 

pemerintah ternyata belum sejalan dengan minat masyarakat untuk 

menata kelembagaan usaha industri kecil yang digelutinya, dalam arti 

bahwa usaha mereka masih sebagian bersifat informal, sehingga tingkat 

aksebilitas terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pembinaan 

UKM (Usaha Kecil dan Mikro), masih banyak belum tersentuh.  

Selanjutnya dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa 

informan, dimana ditanyakan tentang bagaimana keberadaan 

kelembagaan usaha industri kecil menengah (IKM) dan langkah-langkah 

pembinaan apa yang harus ditempuh dalam rangkah pengembangannya, 

pada prinsipnya hasil wawancara tersebut sepakat bahwa penguatan 

kelembagaan baik yang bersifat internal pada masing-masing unit usaha 



94 
 

IKM maupun kelembagaan yang bersifat wadah diluar unit usaha mereka 

(eksternal) masih lemah. Untuk membuktikan hal tersebut, maka hasil 

observasi peneliti menunjukkan bahwa dari 65 responden yang dipantau 

pada saat pengedaran dan pengambilan kuisioner hanya 10 (15,38 %) 

responden yang dapat memperlihatkan secara langsung mengenai 

struktur organisasi dari usaha IKM yang digelutinya, sementara mereka 

yang tidak memiliki struktur organisasi pada dasarnya beralasan bahwa 

hal itu tidak terlalu dibutuhkan karena usaha ini masih terkelola secara 

kekeluargaan. Jika hal ini menjadi alasan bagi mereka maka  pembagian 

tugas dan tanggungjawab dalam aktifitas usaha tersebut menjadi tidak 

jelas yang berakibat pada tidak terorganisirnya pengelolaan usaha. 

Tingkat pendidikan penduduk suatu daerah dapat dijadikan tolok 

ukur dari kemajuan masyarakatnya yaitu semakin tinggi pendidikan suatu 

penduduk, maka semakin tinggi pula wawasan dan cara berpikirnya. 

Khusus dalam kaitan penerapan-penerapan teknologi dalam bidang 

industri, termasuk kemampuannya membangun komunikasi diantara 

sesama pelaku industri,  maka keberhasilannya tidak terlepas dari tingkat 

pengetahuan atau pendidikan dari penduduk, dimana keberadaannya 

sangat berpengaruh besar dalam pengelolaan dan pelaksanaannya. 

Pelaku industri kecil dan menengah dalam mengambil keputusan 

dan kebijaksanaan mengenai usahanya selalu mempertimbangkan risiko 

yang mungkin terjadi, dan setiap pelaku industri mempunyai perbedaan 

dalam kemampuan menerima resiko tersebut. Dimana perbedaan 
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tersebut dapat dipengaruhi oleh pengalaman mereka dalam menggeluti 

bidang usahanya. 

Perubahan dan perkembangan dibidang pengolahan industri baik 

yang berskala manufaktur maupun jasa menuntut tambahan tugas dan 

keterampilan masyarakat dalam mengambil keputusan. Berkenaan 

dengan itu, maka yang erat relevansinya adalah bagaimana 

mengembangan kemampuan pelaku industri  dalam meningkatkan 

kualitas produksinya. 

Upaya pembinaan kelembagaan IKM (Industri Kecil Menengah)  di 

tana Beru Bontobahari, merupakan tugas yang dipikul oleh pemerintah 

dan pemerhati pengembangan sektor industri. Namun berdasarkan 

penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa untuk kegiatan 

pembinaan, masih dominan dilakukan oleh pemerintah selaku 

stakeholders, bahkan dibentuknya Bidang Perindustrian di Bawah Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulukumba, merupakan 

suatu indikasi bahwa kebijakan-kebijakan pemberdayaan sektor industri 

kecil mendapat perhatian dari pemerintah daerah.  

Dengan adanya wadah bagi pelaku industri berupa organisasi usaha 

yang tergabung dalam koperasi industri kecil,  maka pemerintah, akan 

dengan mudah melakukan koordinasi untuk melakukan penyuluhan, 

terutama dalam meningkatkan secara terus menerus pemahaman 

mengenai perkembangan kualitas produksi sesuai kebutuhan pasar. 

Pembinaan ini dapat berlangsung dengan hanya melibatkan unsur-unsur 
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kelompok yang memiliki kesempatan, dan selanjutnya informasi itu dapat 

diteruskan oleh masing-masing kelompok yang ada. 

Dalam hal pembinaan mengenai  sistem jaringan distribusi,  dari 

hasil observasi yang dilakukan, belum ditemukan adanya sistem distribusi 

hasil produksi industri kecil yang melibatkan pemerintah secara langsung, 

dalam arti bahwa pera pelaku industri kecil tetap sangat tergantung pada 

mekanisme pasar yang ada. Bahkan data perdagangan mengenai 

produk-produk industri kecil belum jelas informasinya, sehingga informasi 

mengenai distribusi barang produk industri kecil, baik dalam konsumsi 

lokal di Sulawesi Selatan maupun antar pulau, belum dapat memberikan 

gambaran secara maksimal kepada pelaku industri kecil itu sendiri.  

 
3. Pembinaan Kapasitas dan Kapabilitas Usaha Industri Kecil di Tana 

Beru Kecamatan Bontobahari . 
 

Pembinaan kapasitas dan kapabilitas terhadap efektivitas usaha 

industri kecil di Tana Beru Bulukumba, pada dasarnya dapat ditinjau dari 

segi aspek, yaitu : 

 

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia. 
 
Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk 

meningkatkan kewirausahaan, manajerial, dan keterampilan teknis. 

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia perlu dilaksanakan 

kegiatan pembinaan antara lain : Pelatihan pengembangan motivasi 

berusaha, pelatihan kewirausahaan, pengembangan kemampuan melalui 
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pelatihan teknis ( desain, proses produksi, mutu dan diversifikasi produk) 

dan bimbingan teknis, acuan personil/karyawan, sistem penilaian, 

komunikasi yang efektif, serta keselamatan dan kesejahteraan pekerja. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa domain 

pembinaan  industri kecil lebih banyak diarahkan kepada kemampuan 

sumber daya manusianya dalam mengelola usahanya. Apalagi bahwa 

masyarakat yang mengeluti kegiatan industri kecil, umumnya 

bermodalkan keterampilan yang diperoleh bukan melalui lembaga 

pendidikan formal, melainkan melalui pengalaman-pengalaman yang 

didapatkan dari proses sosialisasi dari lingkungan sekitarnya, seperti 

pengusaha industri pada bidang meubel, umumnya diawali dengan 

pengalaman selaku pekerja atau buruh di tempat-tempat produksi 

meubel.  

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai 

pengetahuan awal sebelum menggeluti sektor industri ini, maka 

umumnya mengatakan diperoleh dari  pengalaman serta bimbingan dari 

orangtua dan keluarganya. Dengan demikian luaran pendidikan formal 

yang berkaitan dengan keterampilan yang digelutinya masih relatif sangat 

sedikit, bahkan industri tenun sutera umumnya diperoleh dari 

pengetahuan turun temurun dari lingkungan kerjanya. 

Tingkat pendidikan pelaku industri kecil di Tana Beru Kecamatan 

Bontobahari, baik sebagai pemilik usaha maupun sebagai pekerja, 

umumnya relatif cukup rendah, bahkan dari hasil identifikasi yang ada 
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umumnya hanya tamat SLTP. Dengan demikian tentu hal itu sangat 

mempengaruhi kemampuan mereka dalam membangun sistem 

manajerial usahanya yang berpedoman pada metode dan cara kerja yang 

lebih inovatif, termasuk desain-desain produksi yang berorientasi pasar. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan  informan di Tana Beru 

Kecamatan Bontobahari  dimana ditanyakan tentang bagaimana 

keberadaan sumber daya manusia (SDM) baik sebagai pekerja maupun 

sebagai pemilik usaha IKM dan langkah-langkah pembinaan apa yang 

perlu dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung pengembangan SDM, 

pada prinsipnya informan sepakat bahwa keberadaan sumber daya 

manusia usaha IKM  di Tana Beru Kecamatan Bontobahari  memiliki 

kemampuan kewirausahaan (wawasan bisnis), dan keterampilan teknis 

yang belum memadai, hal ini disebabkan oleh minimnya pembinaan teknis 

yang dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap usaha-usaha IKM di 

daerah ini. Dari informasi tersebut peneliti mencoba mengkonfirmasi 

kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Perindustrian Tana Beru 

Kecamatan Bontobahari  tentang pimbinaan teknis yang dilakukan 

terhadap usaha IKM, dimana beliau memberikan jawaban bahwa 

pembinaan teknis berupa pelatihan keterampilan, magang, bimbingan 

teknis dan bimbingan pengelolaan usaha yang dilaksanakan oleh Dinas 

Pertambangan dan Perindustrian dalam rangka pengembangan SDM 

usaha IKM di daerah ini masih sangat jauh dari apa yang telah 
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direncanakan atau diusulkan dalam program pembinaan usaha IKM setiap 

tahun..    

 Mengenai langkah-langkah pembinaan yang harus dilakukan oleh 

pemerintah Tana Beru Kecamatan Bontobahari  dalam rangka 

pengembangan SDM bagi pengusaha IKM, pada dasarnya informan 

memberikan penekanan agar pemerintah daerah melalui instansi terkait 

harus dominan mengembangkan SDM  usaha  IKM melalui Diklat teknis. 

b. Pengembangan Permodalan. 
 
Permodalan merupakan salah satu kebutuhan penting yang 

diperlukan untuk memperkuat modal usaha indutri kecil dan menengah. 

Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam rangka pengembangan 

permodalan bagi pengusaha tersebut dapat dilakukan melalui : 

Pemahaman mengenai sumber modal, pemanfaatan lembaga perbankan 

dan lembaga keuangan lainnya dalam pengembangan modal, hubungan 

antara jumlah produksi dengan ketersediaan modal dan pengamanan 

modal terhadap pengaruh biaya non operasional dalam usaha. 

Dari hasil observasi yang dilakukan menunjukkan salah satu 

kendala utama dalam pengembangan sektor industri kecil adalah 

kemampuan permodalan para pelaku industri kecil itu sendiri, bahkan 

siklus produksi kebanyakan tidak mampu dipertahankan karena 

kekurangan modal usaha.   

Kemampuan usaha industri kecil melakukan break event point 

dalam  kegiatan usahanya, kadang membuat usaha industri berhenti 
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sementara sambil menunggu barang produksinya laku di pasaran. 

Penerapan sistem titik impas dalam kegiatan usaha belum mampu 

dijangkau secara stabil, sehingga kebanyakan usaha skala mikro ini sulit 

berkembang sesuai dengan harapan mereka. 

Di Bulukumba sendiri sebenarnya cukup terdapat lembaga-lembaga 

perbankan yang siap mememberikan kredit usaha, sebut saja BRI, dan 

BPD serta Koperasi simpan pinjam, namun kemampuan dan kemauan 

pelaku usaha industri kecil untuk mengambil resiko kredit kurang 

memadai, hal ini tentu saja beralasan sebab kurang adanya kepastian 

dalam hal pemasaran hasil-hasil produksi dari industri kecil tersebut.  

c. Pengembangan Informasi dan pemasaran  
 

Informasi merupakan salah satu aspek yang berkaitan erat dengan 

perkembangan teknologi dan persaingan usaha yang semakin ketat. 

Dengan berkembangnya teknologi informasi, maka pendekatan 

pembinaan khususnya dalam bidang usaha pemasaran akan banyak 

berubah, untuk itu langkah-langkah pengembangan informasi bagi 

pengusaha industri kecil dan menengah dapat dilakukan melalui: 

Pemanfaatan teknologi informasi, ketersediaan dan pengamanan 

informasi dalam perusahaan serta pembentukan jaringan informasi. 

Ketersediaan informasi dalam pengelolaan industri kecil, tidak hanya 

berkaitan dengan informasi pemasaran, akan tetapi yang lebih penting 

adalah informasi mengenai desain produksi dan trend perkembangan dari 

bentuk dan model dari produksi industri kecil tersebut. Dari penelitian 
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yang dilakukan menunjukkan aspek pemanfaatan informasi oleh pelaku 

industri kecil dalam memanfaatkan sistem informasi yang memadai dalam 

memajukan usaha industrinya, masih relatif sangat terbatas, bahkan 

produksi yang dihasilkan tidak mengalami perubahan yang berarti dari 

tahun ke tahun, baik dari segi model maupun finishing dari produk yang 

dihasilkan. 

 Pengembangan pemasaran bertujuan untuk meningkatkan dan 

memperluas pangsa pasar dari produk yang dihasilkan oleh pengusaha 

industri kecil dan menengah . Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam 

pengembangan pemasaran adalah : Wilayah pemasaran, strategi 

pemasaran, kegiatan pemasaran, kepuasan pelanggan, distribusi 

kebutuhan pasar, berapa besar, siapa yang membutuhkan, dan dimana 

diproduksi sesuai dengan ketersediaan bahan baku. 

Munculnya persaingan yang ketat ini, menjadikan pemasaran 

semakin memegang peranan yang sangat penting dalam 

mempertahankan kontinuitas perusahaan. Pemasaran lebih merupakan 

suatu jembatan antara produsen dan konsumen, pemasaran bukan saja 

mencakup masalah jual beli yang terjadi dalam pasar, tetapi juga 

membicarakan secara sistematis segala yang menyangkut gerak dinamis 

dalam usaha; meliputi organisasi-organisasi perdagangan dalam arti 

seluas-luasnya. 

Kegiatan pemasaran dimulai jauh sebelum suatu barang 

diproduksi, karena berdasarkan tinjauan pasar, maka suatu jenis produk 
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ditentukan, kemudian diteruskan setelah jenis suatu jenis barang selesai 

diproduksi. Bahkan bisa terjadi setelah suatu transaksi direalisir, masih 

ada tanggung jawab produsen untuk melaksanakan kegiatan after sales 

service. 

Pemasaran merupakan aktivitas yang sangat penting bagi 

kontinuitas perusahaan khususnya dalam pencapaian tujuan.  disamping 

itu pemasaran juga merupakan faktor yang penting dalam suatu siklus 

kehidupan ekonomi yang bermula dari produsen dan berakhir dengan 

kebutuhan konsumen.  Karena itu pemasaran harus dapat menafsirkan 

kebutuhan-kebutuhan konsumen dan dengan memadukan dengan data 

pasar dan semakin dirasakan pula manfaat bagi perusahaan. 

Dengan demikian, dapat kita kemukakan bahwa kegiatan 

pemasaran merupakan suatu lingkaran yang tidak putus-putusnya. Mulai 

dari riset tentang barang yang akan diproduksi sesuai potensi pasar yang 

ada, proses produksi,dijual (dipasarkan) dan mungkin ada after sales 

service. Jadi tampak bahwa pemasaran bersangkut paut dengan 

business activies, yaitu pemindahan barang-barang dari produsen ke 

konsumen (user). 

Dari hasil wawancara peneliti dengan  informan di Tana Beru 

Kecamatan Bontobahari  dimana ditanyakan tentang bagaimana 

pengembangan pemasaran produk industri kecil dan menengah, serta 

langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh pemerintah dalam 

mengembangkan pemasaran hasil produk IKM di daerah ini. Pada 
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dasarnya informan menganggap bahwa sebagian besar dari produk IKM di 

wilayah ini masih mengandalkan wilayah pemasaran lokal, sebagai akibat 

dari mutu dan desain produk yang masih rendah, minimnya pemahaman 

pengusaha tentang strategi pemasaran baik dari segi volume penjualan 

maupun wilayah pemasaran.  

Demikian pula informasi yang didapatkan oleh peneliti mengenai 

langkah-langkah yang ditempuh oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas 

Pertambangan dan Perindustrian untuk membina pengusaha IKM dalam 

mengembangkan pemasaran hasil produksinya, diperoleh informasi 

bahwa langkah pembinaan yang dilakukan dalam membantu usaha IKM 

memasarkan hasil produknya ditempuh melalui promosi dalam bentuk 

kegiatan pameran baik yang dilaksanakan di tingkat propinsi maupun di 

tingkat nasional. 

Namun demikian menurut hemat peneliti langkah pembinaan 

pemasaran yang ditempuh pemerintah terhadap usaha IKM yang 

dilaksanakan hanya dengan melalui aktifitas promsi dalam bentuk 

pameran adalah kurang efektif, karena justru yang menjadi kendala utama 

pemasaran bagi pengusaha adalah ketidak mampuan mereka dalam 

memahami jaringan dan sistem distribusi pemasaran baik yang bersifat 

lokal, terlebih pada penjualan regional dan eksport.  

Untuk itu peran utama pemerintah dalam pembinaan pemasaran 

bagi usaha industri kecil dan menengah adalah memfasilitasi pengusaha 

dalam memahami sistem distribusi dan jaringan pemasaran, tetapi perlu 
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ditekankan bahwa keberhasilan dari aktifitas pemasaran mempunyai 

keterkaitan dengan indikator-indikator lainnya sebagaimana yang telah 

dideskripsikan sebelumnya, karena pada prinsipnya keberhasilan 

pemasaran akan kembali kepada daya saing produk itu sendiri dalam hal 

ini mutu dan desain, serta harga jual.  

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa sebagian dari 

pengusaha IKM di Tana Beru Kecamatan Bontobahari  dalam sistem 

pemasaran produknya hanya menunggu pesanan dari para pedagang 

lokal atau konsumen lainnya sehingga proses produk tidak berlanjut 

secara berkesinambungan. Untuk itu langkah-langkah pembinaan yang 

harus dilakukan oleh pemerintah Tana Beru Kecamatan Bontobahari  

dalam rangka pengembangan pemasaran, pada dasarnya baik informan 

maupun peneliti memberikan penekanan  agar pemerintah daerah melalui 

instansi terkait harus pro aktif didalam melaksanakan promosi produk, 

tetapi di dalam aktifitas promosi tersebut harus dominan melibatkan para 

pengusaha sehingga pengusaha dapat secara langsung memahami 

transaksi-transaksi dengan pengusaha lainnya yang berminat 

bekerjasama dalam hal pemasaran, karena kenyataan menunjukkan 

selama ini bahwa aktifitas promosi pemasaran dalam bentuk pameran-

pameran produksi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang terkait 

baik yang dilaksanakan di tingkat propinsi maupun tingkat nasional 

dominan hanya merupakan ajang bagi aparat untuk untuk bepergian 

keluar daerah dengan memanfaatkan biaya pemerintah, sementara disisi 



105 
 

yang lain makna dan tujuan dari promosi terhadap pengembangan 

kemampuan pengusaha IKM dalam memasarkan hasil produknya tidak 

pernah diwujudkan secara langsung oleh mereka, sehingga berakibat 

tidak adanya pemahaman dan pengetahuan terhadap sistim dan jaringan 

pemasaran. 

Pentingnya pengetahuan dan pemahaman sistem dan jaringan 

pemasaran bagi pengusaha industri kecil dan menengah di Tana Beru 

Kecamatan Bontobahari  adalah merupakan hal yang mutlak karena 

melalui pengetahuan dan pemahaman maka para pengusaha akan lebih 

memberdayakan dirinya dalam aktifitas pemasaran dari produk yang 

dihasilkan, untuk itu strategi pembinaan pemasaran yang dilakukan oleh 

instansi pemerintah selama ini yang masih bersifat regulator perlu diubah 

menjadi fasilitator. 

 Tabel 11 
Pernyataan Responden tentang Pembinaan Kapasitas dan Kapabilitas 

Usaha Industri Kecil di Tana Beru Kecamatan Bontobahari  
No. KATEGORI PERTANYAAN  Frekuensi Jawaban  Jumlah 

∑ A(4) b(3) c (2) D (1) 

1. Anda pernah mendapat modal usaha 
dari pihak lain 

28 52 29 9 120 
23,33 43,33 24,17 7,50 100 

2. Anda pernah mendapat bimbingan 
pemasaran hasil usaha industri anda 

26 44 29 21 120 
21,67 36,67 24,17 17,50 100 

3. 
Apakah sudah diperkenalkan mengenai 
teknologi usaha terutama kesempatan 
pada teknologi informasi 

32 51 27 9 120 

26,67 42,50 22,50 7,50 100 
Jumlah  86 147 85 39 360 
Persen 23,89 40,83 23,61 10,83 100,00 

Rata-rata 0,96 1,23 0,47 0,11 2,76 
Sumber : Hasil penelitian lapangan, 2013 

 
Dengan demikian berdasarkan keterangan dari data yang ada di atas, 

yang dihubungkan dengan item-item pertanyaan yang diajukan kepada 
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responden mengenai pembinaan kapasitas dan kapabilitas usaha industri 

kecil, terutama yang berkaitan pembinaan sumber daya manusia, 

permodalan dan pemasaran, ternyata umumnya responden menilai masih 

kurang mendapat perhatian dari pemerintah, dalam arti bahwa kemampuan 

enterprenership pemerintah dalam memerankan fungsi pembinaan 

kesejahteraan ekonomi secara langsung belum dirasakan masayarakat 

pelaku industri kecil tersebut. 

Bila dikaitkan dengan pasang surut mengenai pertumbuhan industri 

kecil di Tana Beru Kecamatan Bontobahari  baik dalam skala produksi, 

maupun perkembangan usaha secara menyeluruh, pemasaran dan 

permodalan, maka terlihat ada pengaruh dari ketidak berdayaan pemerintah 

dalam memberikan bimbingan dan pembinaan yang memadai dalam 

peningkatan kapasitas dan kapabilitas industri kecil tersebut. Dengan 

demikian sehubungan dengan pertanyaan penelitian mengenai pengaruh 

pembinaan kapasitas dan kapabilitas terhadap efektivitas usaha industri kecil 

menengah di Tana Beru Kecamatan Bontobahari , maka dapat jelaskan 

bahwa perhatian pemerintah yang relatif rendah, juga menyebabkan pasang 

surutnya kemampuan industri kecil dalam mengembangkan kapasitas dan 

kapabilitas usahanya tersebut. 

Dilihat dari segi pertumbuhan dan perkembangan industri pembuatan 

perahu pinisi  di Tana Beru Kecamatan Bontobahari , yang mengalami 

pasang surut, terutama dilihat nilai produksi, pemanfaatan tenaga kerja serta 

nilai investasi. Bahkan terdapat kecenderungan mengalami penurunan 
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aktivitas yang berarti, padahal bila dicermati dari asumsi-asumsi responden 

yang diteliti dalam hal pembinaan usaha industri kecil, terutama pada 

pembinaan iklim usaha dan pembinaan kelembagaan yang umumnya 

responden menilai adanya usaha-usaha yang signifikan dilakukan oleh 

pemerintah, bahkan untuk pembinaan formalisasi usaha dalam bentuk 

perizinan terus digenjot pemerintah dengan menyediakan berbagai regulasi 

yang dapat dijangkau masyarakat, meskipun birokrasi yang relatif masih 

panjang.  

Pembinaan iklim berusaha bagi industri kecil adalah sangat penting 

artinya, terutama dalam mendorong pertumbuhan dan peranan sektor 

industri dalam percaturan ekonomi  lokal di Bulukumba. Terdapatnya iklim 

berusaha yang lebih pasti melalui sistem formalisasi dan standarisasi 

manajemen usaha, memberikan implikasi positif bagi peningkatan daya 

saing dan posisi tawar sektor usaha industri kecil pada kebijakan makro dan 

mikro ekonomi. Menurut Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa “iklim usaha 

yang baik, tentu harus dimulai dari ketertiban usaha, tersedia kepastian 

hukum dalam berusaha serta adanya badan hukum yang mampu menjamin 

kepercayaan dari lembaga-lembaga mitra usaha yang ada, terutama layanan 

perbankan untuk modal usaha dan perlindungan tenaga kerja yang 

dimilikinya.    

Pembinaan kelembagaan industri kecil, juga relatif cukup baik 

mencapai 77,15%, berdasarkan penilaian responden, namun berkaitan 
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dengan pengembangan sektor usaha industri kecil, terutama terhadap masih 

banyaknya industri kecil yang tidak mengantongi izin yaitu 23 usaha dari 26 

sektor usaha industri kecil di Tana Beru Kecamatan Bontobahari. Demikian 

pula dari segi kelembagaan internal dalam pengelolaan manajemen usaha, 

masih relatif sedikit yang mampu memperlihatkan struktur manajerial, 

bahkan prinsip-prinsip manajemen  seperti perencanaan produksi dan 

realisasinya, tidak bidak bisa dijelaskan oleh pelaku industri kecil di Tana 

Beru Kecamatan Bontobahari. 

 

D. Pembahasan  
 

Dalam kaitannya dengan teori yang dikemukakan oleh   

Siagian, (1982 : 3) bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian 

usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara 

sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah, menuju modernisasi dalam 

rangka pembinaan bangsa (nation building). 

 Sehubungan dengan teori di atas maka dapat dilihat dari segi 

pertumbuhan dan perkembangan industri pembuatan perahu Pinisi di 

Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, yang mengalami pasang 

surut, terutama dilihat nilai produksi, pemanfaatan tenaga kerja serta nilai 

investasi. Bahkan terdapat kecenderungan mengalami penurunan aktivitas 

yang berarti, padahal bila dicermati dari asumsi-asumsi responden yang 

diteliti dalam hal pembinaan usaha industri pembuatan perahu Pinisi, 

terutama pada pembinaan iklim usaha dan pembinaan kelembagaan yang 
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umumnya responden menilai adanya usaha-usaha yang signifikan dilakukan 

oleh pemerintah, bahkan untuk pembinaan formalisasi usaha dalam bentuk 

perizinan terus digenjot pemerintah dengan menyediakan berbagai regulasi 

yang dapat dijangkau masyarakat, meskipun birokrasi yang relatif masih 

panjang. Oleh sebab itu dari, 120 responden yang merupakan orang-orang 

yang berkaitan dengan industri pembuatan perahu Pinisi di Tana Beru 

sebagian besar di antaranya telah bekerja berdasarkan izin usaha 

perusahaannya sebagai bentuk respons terhadap kebijakan pemerintah 

dalam meningkatkan aksebilitas industri pembuatan perahu Pinisi dalam 

proses usahanya. Dengan demikian, meskipun usaha pembinaan yang 

dilakukan relatif baik, namun tidak banyak berpengaruh pada efektivitas 

pertumbuhan sektor industri pembuatan perahu Pinisi. 

Pembinaan iklim berusaha bagi industri kecil umumnya dan 

khususnya pembuatan perahu Pinisi adalah sangat penting artinya, terutama 

dalam mendorong pertumbuhan dan peranan sektor industri dalam 

percaturan ekonomi  lokal di Kabupaten Bulukumba. Terdapatnya iklim 

berusaha yang lebih pasti melalui sistem formalisasi dan standardisasi 

manajemen usaha, memberikan implikasi positif bagi peningkatan daya 

saing dan posisi tawar sektor usaha industri perahu Pinisi pada kebijakan 

makro dan mikro ekonomi. Menurut Kepala Bidang Perindustrian Dinas 

Pertambangan  dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba bahwa  “iklim 

usaha yang baik, tentu harus dimulai dari ketertiban usaha, tersedia 

kepastian hukum dalam berusaha serta adanya badan hukum yang mampu 
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menjamin kepercayaan dari lembaga-lembaga mitra usaha yang ada, 

terutama layanan perbankan untuk modal usaha dan perlindungan tenaga 

kerja yang dimilikinya.    

Pembinaan kelembagaan industri pembuatan perahu Pinisi, juga 

relatif cukup baik mencapai, berdasarkan penilaian responden, namun 

berkaitan dengan pengembangan sektor usaha industri pembuatan perahu 

Pinisi, terutama terhadap masih banyaknya yang kekurangan jaringan kerja 

dalam hal pengadaan bahan baku. Demikian pula dari segi kelembagaan 

internal dalam pengelolaan manajemen usaha, masih relatif sedikit usaha 

industri pembuatan perahu Pinisi yang mampu memperlihatkan struktur 

manajerial dalam aktivitas usahanya, bahkan prinsip-prinsip manajemen  

seperti perencanaan produksi dan realisasinya, tidak bidak bisa dijelaskan 

oleh pelaku industri pembuatan perahu Pinisi di Tana Beru. Oleh sebab itu 

berkaitan dengan pembinaan kelembagaan yang dilakukan pemerintah 

dalam penyuluhan, dinilai pengusaha cukup aktif dilakukan, namun tidak 

banyak berpangaruh pada perkembangan kelemabagaan usaha industri itu 

sendiri.  

Dari segi pembinaan kapasitas dan kapabilitas usaha, maka 

nampaknya responden merasakan sentuhan-sentuhan stake holders 

pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Bulukumba, relatif kurang memadai 50,36%. Hal ini sejalan dengan 

perkembangan kapasitas usaha industri kecil yang memang cenderung tidak 

berkembang secara efektif, bahkan dari sisi permodalan cenderung 
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mengalami penurunan, sementara itu dalam hal kapasitas sumber daya 

manusia dalam menyerap teknologi informasi untuk desain produksi masih 

relatif rendah, belum ada perkembangan yang signifikan dalam hal desain 

produk-produk hasil industri pembuatan perahu Pinisi, bahkan banyak 

produk-produk industri pembuatan perahu Pinisi tidak lagi diproduksi di 

Bulukumba, seperti di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan maksud untuk 

mendekati ketersediaan bahan baku. 

Dari segi pemasaran produk menunjukkan bahwa sebagian dari 

pengusaha IKM di Tana Beru Kecamatan Bontobahari  dalam sistem 

pemasaran produknya hanya menunggu pesanan dari para pedagang lokal 

atau konsumen lainnya sehingga proses produk tidak berlanjut secara 

berkesinambungan. Untuk itu, langkah-langkah pembinaan yang harus 

dilakukan oleh pemerintah Tana Beru Kecamatan Bontobahari  dalam rangka 

pengembangan pemasaran, pada dasarnya baik informan maupun peneliti 

memberikan penekanan  agar pemerintah daerah melalui instansi terkait 

harus proaktif di dalam melaksanakan promosi produk, tetapi di dalam 

aktivitas promosi tersebut harus dominan melibatkan para pengusaha 

sehingga pengusaha dapat secara langsung memahami transaksi-transaksi 

dengan pengusaha lainnya yang berminat bekerja sama dalam hal 

pemasaran. 

Dari segi  efektivitas pembinaan kelembagaan bagi usaha industri di 

Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba yaitu dalam melakukan 

pembinaan kelembagaan, terutama membangun sentra-sentra industri kecil 
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adalah relatif baik, penyuluhan mengenai manajemen usaha, namun tidak 

mampu mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan usaha secara 

keseluruhan. Ukurannya adalah belum menunjukkan trend pertumbuhan 

usaha industri kecil di Tana Beru Kecamatan Bontobahari, terutama karena 

ketidakberdayaan pengusaha industri dalam memperoleh bahan baku sesuai 

harapan  

Dai segi model pembinaan kapasitas dan kapabilitas usaha industri 

pembuatan perahu pinisi  di Tana Beru Kecamatan Bontobahari, dinilai 

responden kurang memadai, karena perhatian pemerintah dalam 

mengakomodasi  distribusi produksi, pemasaran serta modal tidak banyak 

menyentuh harapan pelaku industri kecil. Oleh sebab itu, justru aspek inilah 

yang paling berpengaruh terhadap efektivitas usaha industri kecil, yaitu 

kemampuan modal, pemasaran dan distribusi yang tidak mampu diatasi oleh 

pelaku industri kecil itu sendiri. 
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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan  

Hasil penelitian terhadap pembinaan usaha industri pembuatan 

Perahu Pinisi di Tana Beru Kecamatan Bontobahari, dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian pemberdayaan masyarakat pesisir melalui 

pengembangan industri, menunjukkan bahwa pemberdayaan dan 

pembinaan iklim usaha industri pembuatan perahu phinisi, dinilai 

responden baik, dalam arti bahwa perhatian pemerintah terhadap 

pemberdayaan dan iklim kepastian usaha dan ketertiban usaha dari 

industri kecil itu cukup tinggi, bahkan penekanan terhadap pentingnya 

formalisasi dan standardisasi usaha melalui izin usaha dilakukan secara 

signifikan, sehingga secara perlahan-perlahan semua pelaku industri kecil 

dapat mengantongi izin usaha, agar muda dikontrol dan dikendalikan 

berdasarkan kebijakan pemerintah daerah. Namun, usaha pembinaan ini 

tidak banyak berpengaruh pada efektivitas usaha industri kecil, terutama 

dilihat dari kemampuan produksi dan kemampuan mengembangkan 

bidang permodalan, di mana dalam lima tahun terakhir efektivitas usaha 

industri kecil mengalami fluktuasi yang tajam, bahkan cenderung negatif. 

2. Menurut responden pengembangan industri perahu pinisi di Kecamatan 

Bontobahari Kabupaten Bulukumba menunjukkan perkembangan yang 
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cukup signifikan dilihat dari segi produk perahu pinisi yang dihasilkan 

telah menembus pasar sampai ke mancanegara.  

3. Efektivitas pembinaan kelembagaan bagi usaha industri di Kecamatan 

Bontobahari Kabupaten Bulukumba yaitu dalam melakukan pembinaan 

kelembagaan, terutama membangun sentra-sentra industri kecil adalah 

relatif baik, penyuluhan mengenai manajemen usaha, namun tidak 

mampu mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan usaha secara 

keseluruhan. Ukurannya adalah belum menunjukkan trend pertumbuhan 

usaha industri kecil di Tana Beru Kecamatan Bontobahari, terutama 

karena ketidak berdayaan pengusaha industri dalam memperoleh bahan 

baku sesuai harapan . 

4. Model Pembinaan kapasitas dan kapabilitas usaha industri pembuatan 

perahu pinisi  di Tana Beru Kecamatan Bontobahari, dinilai responden 

kurang memadai, karena perhatian pemerintah dalam mengakomodasi  

distribusi produksi, pemasaran serta modal tidak banyak menyentuh 

harapan pelaku industri kecil. Oleh sebab itu justru aspek inilah yang 

paling berpengaruh terhadap efektivitas usaha industri kecil, yaitu 

kemampuan modal, pemasaran, dan distribusi yang tidak mampu diatasi 

oleh pelaku industri kecil itu sendiri. 

 
B. Saran  

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian perlu menerapkan kebijakan-kebijakan 

secara proporsional dalam memberikan peluang kepada industri kecil 
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untuk berkembang, dengan tidak membebani terlalu banyak regulasi-

regulasi birokrasi yang tidak perlu. 

2. Perlu adanya perhatian dalam hal pemberdayaan kelembagaan, dengan 

meningkatkan kemampuan pengusaha industri kecil dalam menerapkan 

model manajemen usaha yang dapat dikontrol dan dikendalikan secara 

manajerial. 
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K U E S I O N E R 
 

PENGANTAR 
 
 Daftar pertanyaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data guna 
melengkapi bahan penyusunan Thesis sebagai salah satu syarat untuk 
menyelesaikan Studi Pada Program Pasca Sarjana  Universitas 
Muhammadiyah Makassar. 
 Di bawah ini tersedia beberapa pertanyaan dan sekaligus beberapa 
kemungkinan jawabannya. Cara mengerjakannya adalah dengan 
memberikan tanda silang (X) pada huruf salah satu jawaban yang tersedia 
yang menurut anggapan anda paling sesuai dengan hati sanubari. Jawaban-
jawaban anda itu akan kami rahasiakan. Oleh karena itu, berilah jawaban 
yang sejujur-jujurnya. 
 Atas kesediaan anda memberi jawaban, tak lupa diucapkan terima 
kasih. 
 
IDENTITAS RESPONDEN 
 
1. Nama Lengkap : 
2. Tempat / Tanggal Lahir : 
3. Jabatan  : 
4. Pendidikan Terakhir : 
 
PERTANYAAN-PERTANYAAN 
 
A. Peningkatan Pengetahuan masyarakat. 

1. Apakah Bapak/Ibu/Sdr.(i) pernah mendapatkan pencerahan / 
penyuluhan mengenai pembangunan usaha industri ? 
a. Sering c. Kurang 
b. Pernah d. Tidak pernah 

2.   Bagaimana tanggapan bapak mengenai keikutsertaan masyarakat 
dalam kegiatan magang atau sejenisnya berkaitan dengan produksi 
usaha? 
a. Sangat Baik c. Kurang 
b. Baik d. Tidak baik 

3. Pernah dilibatkan dalam kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas 
kelompok, misalnya kelompok tani, nelayan ataukah kelompok 
oragnisasi yang menyangkut pembangunan komunitas. ? 
a.  Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Jarang sekali  

B. Pemberdayaan Masyarakat Dari Aspek Pengembangan Pelatihan 
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4. Pernah mengikuti penyuluhan tentang pengelolaan usaha? 
a.  Selalu  c. Kadang-kadang 

       b.Sering d. Jarang sekali 
 

5. Pernah diikutkan dalam pelatihan yang berkenaan peningkatan 
keterampilan mengelola usaha? 

a.  Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Jarang sekali 

6.  Pernah diikutkan dalam kegiatan magang atau sejenisnya berkaitan 
dengan produksi usaha. 

a.  Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Jarang sekali 

C. Memperkuat peran masyarakat pesisir  (Bantuan Modal) 
1. Terdapat informasi dan wadah dalam memperoleh modal? 

a.  Sangat baik c. Cukup baik 
b. Baik d. Kurang baik 

2. Ada kemudahan dalam memperoleh modal usaha ? 

a.  Sangat baik c. Cukup baik 
b. Baik d. Kurang baik 

3. Ada kebersamaan untuk mengelola sumber daya berdasar modal 

yang dimiliki? 

a.  Sangat baik c. Cukup baik 
b. Baik d. Kurang baik 

 
 

D. Pembinaan Iklim  Usaha  
 

1) Apakah anda pernah mengalami kesulitan menyangkut masalah hukum  
mengenai usaha ?  

 (a) Selalu . (d) Hanya satu kali  
 (b) Sering  (e) Belum pernah  
 (c) Pernah beberapa kali. 
 
2) Apakah ada kesulitan dalam memperoleh izin dalam pengembangan 

usaha industri kecil anda saat ini ? 
 (a) Tidak pernah. (d) Sering 
 (b) Kadang-kadang (e) Selalu. 
 (c) Jarang. 
 
3) Apakah ada pernah diminta untuk hal yang berhubungan dengan tertib 

usaha anda, misalnya karena masalah perizinan ?. 
 (a) Tidak pernah. (d) Sering 
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 (b) Kadang-kadang (e) Selalu. 
 (c) Jarang. 
 
 
E. Tentang Pengembangaan Kelembagaan 
 
1) Apakah anda pernah diikutkan dalam pelatihan mengenai cara 

pengelolaan industri kecil? 
 (a) Selalu                               (d) Pernah satu kali . 
 (b) Sering beberapa kali       (e) Tidak pernah   
 (c) Jarang 
 
2) Apakah anda pernah mendapat bimbingan secara langsung tentang 

bertani penataan usaha anda ?. 
(a) Selalu                               (d) Pernah satu kali . 
(b) Sering beberapa kali        (e) Tidak pernah   
(c) Jarang 

  
3) Apakah anda tergabung dalam wadah kelompok sesama pengusaha 

industri kecil ?  
a. Ya  
b. Tidak  

4) Apakah usaha industri anda saat ini sudah memiliki izin usaha ? 
a. Ya  
b. Tidak  

 
F. Peningkatan Kapasitas Kapabilitas 
 
1. Apakah anda pernah mendapatkan modal usaha dari pihak lain ? 
                 (a) Selalu      (d) Pernah satu kali             
 (b) Sering      (e) Tidak pernah 
                 (c) Jarang 
 
2. Apakah anda pernah mendapatkan bimbingan mengenai pemasaran 

hasil industri anda ? 
                 (a) Selalu      (d) Pernah satu kali             
 (b) Sering      (e) Tidak pernah 
                 (c) Jarang 
 
3. Apakah praktek usaha anda, terutama dalam teknologi sudah 

memanfaatkan informasi yang ada ? 
                 (a) Selalu      (d) Pernah satu kali             
 (b) Sering      (e) Tidak pernah 
                 (c) Jarang 

Terima kasih atas partisipasi anda 
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Gambar : Para pekerja perahu pinisi sedang 
mengerjakan rangka perahu pinisi. 
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Gambar : Pekerja perahu pinisi sedang 
mengerjakan dinding perahu 
pinisi. 
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