
1 
 

SKRIPSI 

 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI HOME INDUSTRY DI 

KECAMATAN CAMPALAGIAN, KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

 

 

 

NURJAYANTI 

Nomor Stambuk : 105640 2297 15 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

2022 

 



 
 

ii 
 

 

 

 

SKRIPSI 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI HOME INDUSTRY DI 

KECAMATAN CAMPALAGIAN, KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

 

 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar 

Sarjana Ilmu Pemerintahan  

 

 

Disusun dan Diusulkan Oleh : 

 

Nurjayanti 

Nomor Induk Mahasiswa : 105640229715 

 

 

Kepada  

 

 

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  

2022 



   
 

iii 
 

 

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR 

 

Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Home 

Industry Di Kecamatan Campalagian, Kabupaten 

Polewali Mandar 

Nama Mahasiswa : Nurjayanti 

Nomor Stambuk : 105640 2297 15 

Program Studi : Ilmu Pemerintahan 

 

Menyetujui : 

 

 Pembimbing I    Pembimbing II 

 

 

 Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd    Hamrun, S.IP, M.Si. 

 

 

 

Mengetahui, 

 

Dekan Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan 

 

 

 

 

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si  Ahmad Harakan, S.IP, M.H.I 

      NBM. 730 727       NBM. 1207 163 



   
 

iv 
 

HALAMAN TIM PENILAI 

PENERIMA TIM 

 

Telah diterimah oleh Tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan 

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan 

Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol 

Universitas  Muhammadiyah Makassar, Nomor : 053/FSP/A.4-

II/VII/43/2022 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu 

Pemerintahan di Makassar pada Hari Sabtu 16 Juli 2022. 

 

                                     TIM PENILAI 

Ketua 

 

 

 Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si 

NMB : 730727 

Sekretaris 

 

 

A.LUHUR PRIANTO S.IP, M.Si 

NBM: 992797 

 

 

        TIM PENGUJI 
 

    1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si (Ketua) (….....................................) 

2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd (….....................................) 

3. 

4. 

 Dr. Hafiz Elfiansyah, ST,M,.Si                                       

 Rudi Hardi,S.Sos, M.Si 

(….....................................) 

(….....................................) 



   
 

v 
 

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

 Nama Ma hasiswa : Nurjayanti 

 Nomor Stambuk : 105640229715 

 Program Studi  : Ilmu Pemerintahan 

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri 

tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau 

melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di 

kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia merima sanksi 

akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik. 

 

 

       Makassar, 29 Mei 2022 

    Yang menyatakan 

 

                 Nurjayanti 

 
 

 



   
 

vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena telah 

memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul 

“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Home Industry Di Kecamatan 

Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar” ini dapat penulis selesaikan.Skripsi 

ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan 

pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Shalawat serta salam tidak lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Yang 

tidak hanya seorang Nabi dan Rosul yang telah mengeparkan suatu peradaban 

tetapi juga merupakan sosok pejuang yang mampu menerangi semua sisi gelap 

kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini, semoga teladan 

beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalani kehidupan fana ini. 

Setiap proses kehidupan tentu tidak akan selalu bejalan mudah, begitupun 

dengan proses pencarian penulis di bangku kuliah hingga penulisan skripsi ini 

yang penuh dengan tantangan dan dinamika. Namun pada akhirnya semua dapat 

terlewati berkat tekad dan upaya keras serta tentunya dukungan dari berbagai 

pihak. Hingga akhirnya penulis sadari bahwa lembaran ini adalah awal pencarian 



   
 

vii 
 

dan proses pemikiran penulis yang sebenarnya karena isi hati dan pikiran kita 

adalah hal yang terindah di dunia ini. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa 

adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang 

terhormat Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku Pembimbing I dan Bapak 

Hamrun, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan 

waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. 

Teristimewa dan secara khususSegala perjuangan saya hingga titik ini saya 

persembahkan kepada  orang paling berharga dalam hidup saya yang tersayang 

dan tercinta Ayahanda SUPRIADI dan Ibunda NASIBAWATI .Penulis 

sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta 

dan tersayang yang sangat berjasa dalam membesarkan, merawat dan memberikan 

pendidikan sampai jenjang saat ini, yang tidak pernah bosan untuk mendoakan, 

menyemangati, memotivasi serta memberikan bantuan moril maupun materil. Dan 

tak lupa pula kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan kepada saya sehingga 

saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar 

ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita 

sendiri. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 



   
 

viii 
 

untuk mengikuti pendidikan pada program S1 Universitas Muhammadiyah 

Makassar  

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. 

3. IbuDr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. 

4. Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pdselaku pembimbing I yang telah sabar dan 

tak kenal lelah dalam membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

5. Bapak Hamrun, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan 

waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. 

6. Dosen Tim Penguji saya Dr. Abdul Mahsyar, M.Si selaku ketua penguji, Bapak 

Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd, Bapak Dr. Hafis Elfiansya, ST, M.Si, dan Bapak 

Rudi Hardi, S.Sos, M.Si selaku Tim Penguji di Ujian Akhir saya. 

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa 

meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh 

perkuliahan. 

8. Pihak Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah yang telah banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan 

selama penelitian berlangsung. 

9. Saudara(i)ku anak Ilmu Pemerintahan angkatan 2015 selaku sahabat dan teman 

seperjuangan dalam meraih cita-cita yang telah banyak memberikan saran, 



   
 

ix 
 

dukungan, motivasi dan selalu setia menemani saya dalam suka maupun duka, 

serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi 

ini. 

10. Terimakasih kepada kakanda Supriadi S.pd,M.Pd yang senantiasa meluangkan 

waktunya untuk membantu dan membimbing dalam proses mengerjakan skripsi. 

11. Terimakasih juga untuk teman,sahabat,tempat curhat Muhammad Ikhsyam 

S.Pd yang selalu menemani dalam proses penelitian sampai selesai 

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis 

selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga 

tidak akan muat bila dicantumkan dan dituturkan semuanya dalam ruang yang 

terbatas ini, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terimakasih 

yang teramat dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah SWT 

yang maha pemurah melimpahkan pahala yang berlipat ganda bagi semua pihak 

yang telah memberi dukungan maupun bantuan bagi penulis selama penyusunan 

Skripsi ini.Dan demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya 

membangun penulis sangat diharapkan.Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan 

dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. 

 

 

Makassar, 9 juli 2022 

Penulis, 

 

Nurjayanti 



   
 

x 
 

 

ABSTRAK 

Nurjayanti, 2022 Pemberdayaan Masyarakat melalui Home Industry di 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar (dibimbing oleh Drs. 

H. Ansyari Mone, M.Pd dan Hamrun, S.IP, M.Si) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat 

melalui Home Industry di kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu gambaran secara 

objektif terkait keadaan pemberdayaan masyarakat melalui home industry, dan 

tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang mengungkapkan 

fakta tentang pemberdayaan masyarakat melalui home industry. Adapun sumber 

data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Adapun jumlah 

informan yaitu 7 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 

pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan serta pengujian kesimpulan.Teknik 

pengabsahan data mengunakan Triangulasi sumber, Triangulasi waktu dan 

Triangulasi metode. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang 

ada di Kecamatan Campalagian menunjukan bahwa kehadiran pemerintah dalam 

memberikan perhatian kepada pelaku usaha mikro yanga ada di Kecamatan 

Campalagian sudah cukup baik dengan mengadakan pelatihan- pelatihan kepada 

pelaku usaha mikro, sehingga mendorong bagaimana pengembangan usaha yang 

terjadi bisa mempercepat proses pemberdayaan industri kecil dan UKM di 

Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Campalagian. Potensiindustrikecildan 

UKM di  kecamatancampalagiankabupatenPolewalimandarmempunyai peluang 

untuk dilestarikan dan dikembangkan, Baik dari aspek sumber daya manusia, 

aspek produktivitas, aspek permodalan, serta aspek pemasaran. Berdasarkan 

potensi yang dimiliki industri kecil dan UKM di Kecamatan campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar lebih berpusat pada manusia, maka strategi 

pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk mengembangkannya adalah yaitu 

menciptakan iklim usaha yang kondusif dan penguatan potensi yang dimiliki para 

pengusaha dan pengrajin melalui pembinaan dan pengembangan teknik.Para 

pengusaha mampu melakukan kegiatan dengan hasil produksi usaha industri yang 

memiliki keunikan tersendiri.Faktor penghambat pemberdayaan adalah konsumen 

masih belum percaya dengan mutu produk industri kecil dan terbatasnya 

kemampuan SDM. Faktor pendukung pemberdayaan adalah membuka lapangan 

pekerjaan yang baru bagi masyarakat sekitar 

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyakat, Home Industry. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah konsep 

ekonomi, dari sudut pandang kita pemberdayaan masyarakat secara implisit 

mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi.Demokrasi ekonomi 

secara harafiah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, di mana 

kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat dan 

untuk rakyat.Konsep ini menyangkut masalah penguasaan teknologi, 

pemilikan modal, akses ke pasar dan ke dalam sumber-sumber informasi, 

serta keterampilan manajemen.Agar demokrasi ekonomi dapat berjalan, 

maka aspirasi masyarakat yang tertampung harus diterjemahkan menjadi 

rumusan-rumusan kegiatan yang nyata.Untuk menerjemahkan rumusan 

menjadi kegiatan nyata tersebut, negara mempunyai birokrasi.Birokrasi ini 

harus dapat berjalan efektif, artinya mampu menjabarkan dan melaksanakan 

rumusan-rumusan kebijaksanaan publik (public policies) dengan baik, untuk 

mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki.Dalam paham bangsa 

Indonesia, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan 

pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, 

serta menciptakan iklim yang menunjang. 

Pentingnya pemberdayaan masyarakat juga didasarkan pada 

pemikiran communitybased resource manegement (pengelolaan sumberdaya 

lokal), yang merupakan suatu sosok manajemen pembangunan yang 
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mencoba menjawab tantangan pembangunan, yaitu kemiskinan, 

memburuknya lingkungan hidup, dan kurangnya partisipasi masyrakat di 

dalam proses pembangunan yang menyangkut diri mereka. Pemikiran 

tersebut merupakan mekanisme perencanaan peoplecenterd development 

(pembangunan yang berorientasi pada manusia) yang menekankan pada 

teknologi sosial learning (pembelajaran sosial) dan strategi perumusan 

progam yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat 

mengaktualisasikan diri mereka (empowerment). 

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya adalah 

pemberdayaan masyarakat.Dengan demikian, perangkat pemerintahan di 

daerah senantiasa dituntut mengambil peran yang besar di dalam 

memberdayakan masyarakat yang ada di wilayahya. Hal pemberdayaan 

masyarakat tersebut tidak terlepas dari persoalan dan urgensi kebijakan 

desentralisasi berkaitan erat dengan persoalan pemberdayaan 

(empowerment), dalam arti memberikan keleluasaan dan kewenangan 

kepada pemerintahan ditingkat daerah untuk berprakarsa, serta wewenang 

dan tanggung jawab dari organisasi pemerintah tingkat daerah untuk dapat 

menyusun program, memilih altematif, dan mengambil keputusan dalam 

mengurus kepentingan daerahnya sendiri. 

Akan tetapi pada kenyataannya, upaya pemerintah daerah selama ini 

dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tidaklah mudah. Perilaku 

birokrasi lokal masih kurang mendukung, komitmen yang rendah aparatur 

pelaksana, tingkat pendidikan masyarakat rendah, dan partisipasi 
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masyarakat yang rendah, masalah struktur sosial yang menghambat, 

keterisolasian masyarakat, adanya norma masyarakat yang bersifat negative 

sertra persepsi keliru yang telah terbentuk di masyarakat merupakan 

permasalahan umum pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pemberdayaan masyarakat. 

Pemerintah daerah memiliki kewenangan, hak dan kewajiban untuk 

mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan 

daerah.Undang-Undang tersebut menjadi landasan hukum yang kuat bagi 

pelaksanaan otonomi daerah.Berdasarkan asas otonomi daerah tersebut yang 

memberikan wewenang daerah untuk mengurus wilayahnya dan menjadikan 

pemerintah daerah harus bisa mengembangkan daerahnya masing-masing 

yang bertujuan untuk kepentingan masyarakatnya. 

Home industry merupakan rumah usaha produk barang atau jasa yang 

diolah dengan menggunkan sarana dan juga peralatan (mesin) dengan 

beberapa kumpulan perusahaan yang sejenis dalam proses produksinya. 

Home industry termasuk dalam kategori perusahaan perorangan yang berarti 

pemilik dari suatu perusahaan perseorangan.Bagi yang hendak memulai 

bisnis kecil, bentuk perusahaan perseorangan adalah bentuk yang dipandang 

paling sesuai. 

Pada umumnya, pelaku kegiatan ekonomi yang berbasis di rumah ini 

adalah keluarga itu sendiri ataupun salah satu dari anggora keluarga yang 

berdomisili di tempat tinggalnya itu dengan mengajak beberapa orang 
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disekitarnya sebagai karyawannya.Meskipun dalam skala yang tidak terlalu 

besar.Home industry juga sering disebut sebagai perusahan kecil, karena 

jenis kegiatan ekonomi dipusatkan di Rumah.Namun terkadang home 

industry tersebut dapat menjadi industri yang besar jika home industry 

tersebut berjalan dengan lancar dan laba dari yang diperoleh melebihi modal 

awal yang digunakan dalam berusaha. 

Pengaruh atau perubahan yang terjadi akibat adanya sebuah home 

industry disuatu daerah itu sendiri adalah perubahan pada aspek ekonomi 

(finansial) sebuah keluarga, perubahan sosial (berkurangnya jumlah 

pengangguran), dan juga perubahan agama juga acapkali sering 

terjadi.Akibat dari adanya perubahan tersebut dapat dirasakan dalam 

berbagai bentuk yang berbeda-beda pada setiap individu. 

Di Indonesia banyak sekali macam-macam makanan khas nusantara 

atau sering kita sebut dengan makanan khas kuliner. Keanekaragaman suku 

bangsa akan budaya, bahasa, agama, dan istiadat yang berbeda-beda itulah 

yang menciptakan aneka ragam masakan, makanan, dan minuman yang 

menjadi ciri khas masing- masing daerah. Kuliner menjadi salah satu daya 

tarik tersendiri di negeri ini.Di setiap daerah di tanah air mempunyai 

makanan khas, yang jenisnya sangat banyak yang tersebar di seluruh 

nusantara. 

Makanan merupakan kebutuhan dasar (pokok) yang sangat penting 

bagi kehidupan manusia baik secara fisiologis, psikologis, sosial maupun 

antropologis.Pangan selalu terkait dengan upaya manusia untuk 
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mempertahankan kelangsungan hidup dan kesehatannya di muka 

bumi.Makanan juga bisa menjadi identitas sebuah bangsa ataupun 

peradaban.Makanan sangat banyak ragam dan jenisnya, dari yang 

tradisional hingga modern. 

Salah satu daerah yang sangat terkenal akan jajanannya adalah daerah 

Provinsi Sulawesi Barat. Jajanan tradisional khas Mandar dapat dinilai 

memiliki banyak manfaat seperti menimbulkan minat rasa penasaran 

sehingga ingin belanja untuk dijadikan sebagai bahan buah tangan ataupun 

cemilan ketika ingin berkunjung ke suatu tempat ataupun juga hanya ingin 

mencoba merasakan rasa dari sebuah produk jajanan khas tradisional 

mandar yang telah lama hadir di tanah mandar, tepatnya di salah satu 

wilayah Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. Untuk wilayah 

tersebut terdapat beberapa tempat usaha maupun toko yang menjual jajanan 

khas mandar yang sudah ada di berbagai Kecamatan Campalagian.Selain itu 

harga jual jajanan tradisional mandar sangat terjangkau untuk kalangan 

masyarakat, harganya lebih rendah dibandingkan produk jajanan yang 

dikemas lebih modern. 

Makanan jajanan atau kuliner tradisional mandar tergolong jenis kue 

basah.Makanan tersebut biasa disebut makanan kecil yang bisa dijadikan 

alternatif camilan.Biasa disantap di pagi atau sore hari.Makanan jajanan 

tersebut umumnya empuk, lembut, dan tidak bertahan lama (hanya bertahan 

beberapa hari).Biasanya terbuat dari tepung terigu, sagu, gula, bahkan ada 

yang berbahan santan atau ketan. Makanan jajanan tradisional mandar 
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memiliki banyak jenis contohnya baje, kasippi, bolu cukke, dadar balanda, 

teng – teng, beruas, baje bandong dan lain – lain. 

Ironisnya di daerah Sulawesi Barat, banyak sekali bermunculan 

makanan jajanan cepat saji dan cafe-cafe, hotel dan tempat wisata yang 

tidak lagi menyajikan makanan tradisonal yang merupakan warisan nenek 

moyang Mandar.Berkembangnya jumlah wisatawan di Sulawesi Barat harus 

menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk 

mengenalkan lebih dalam terkait kuliner tradisional mandar. 

Salah satu toko yang banyak menjual jajanan tradisional khas mandar 

terdapat di Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali 

Mandar. Pengembangan usaha ini dinilai sangat kurang maksimal mulai dari 

organisasi yang kurang profesional, penguasaan teknologi dan pemasaran 

yang lemah, belum diterapkan sistem manajemen yang sesuai, serta tidak 

jelasnya strategi yang akan dijalankan dalam mengembangkan usaha 

makanan jajanan tradisional khas Mandar. Selain itu, permasalahan lain 

yang dihadapi adalah kurangnya dana dalam mengembangkan usaha, 

sehingga prospek usaha di tersebut sangat lambat dan keuntungan yang 

diperoleh tidak maksimal.Berbagai permasalahan tersebut perlu 

mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam rangka melakukan kegiatan 

pemberdayaan bagi kegiatan usaha home industry agar jajanan tradisional 

tetap eksis di masyarakat. 

Perkembangan usaha jajanan tradisional tentu sangat menarik untuk di 

teliti selain sebagai upaya peningkatan perekonomian bagi masyarakat juga 
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sebagai upaya pelestarian budaya nenek moyang untuk itu penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul Pemberdayaan Masyarakat 

Melalui Home Industry di Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali 

Mandar. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan permasalahan yang di bangun dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana program pemerintah dalam meningkatkan kegiatan usaha 

home industry sebagai upaya memberdayakan masyarakat? 

2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi kegiatan pemeberdayaan 

masyarakat melalui usaha home industry? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui program pemerintah dalam meningkatkan kegiatan 

usaha home industry sebagai upaya memberdayakan masyarakat. 

2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi kegiatan 

pemeberdayaan masyarakat melalui usaha home industry. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis 

1) Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai 

penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah 

diterima kedalam penelitian yang sebenarnya. 
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2) Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyusun 

strategi pengembanganhome industry melalui kegiatan 

pemberdayaan. 

3) Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dan diskusi bagi 

mahasiswa agar memahami bentuk kegiatan pemberdayaan 

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. 

b. Secara Praktis  

1) Dapat di jadikan input bagi pengambil keputusan dan kebijakan 

untuk meningkatkan pemberdayaan melalui peningkatan 

kegiatan industry rumahan. 

2) Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyusun 

strategi pengembangan sistem penilaian pelayanan yang berjalan 

3) Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam 

mencari sebab masalah atau kegagalan yang terjadi di dalam 

sistem penilaian pelayanan yang sedang berjalan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari 

perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk 

peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian 

dapat memposisikan penelitian serta menujukkan orsinalitas dari 

penelitian.Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian 

terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian 

membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau 

belum terpublikasikan.Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih 

terkait dengan tema yang penulis kaji. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama/Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Audina (2017) Strategi keberhasilan usaha 

home industry dalam 

memberdayakan masyarakat 

(studi kasus home industry 

sepatu bapak haryono di rt 02 

kemayoran jakarta pusat) 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa strategi yang dilakukan 

oleh home industry sepatu milik 

Bapak Haryono berhasil 

memberdayakan masyarakat 

sekitar dengan menerapkan dua 

strategi pemberdayaan yaitu 

startegi aras mikro dan aras 

mezzo. Serta dengan menjaga 

kestabilan harga jual sepatu 

setiap tahun, ketersediaan tenaga 

kerja dan peningkatan kualitas 
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SDM, kestabilan permintaan 

sepatu, serta menyisihkan hasil 

yang didapat sebagai investasi 

usaha. Bapak Haryono juga telah 

berhasil 

memberdayakanmasyarakat 

sekitar dengan mengubah pola 

pikir mereka melalui motivasi 

dan selalu memberikan motivasi 

sehingga beberapa mantan 

karyawannya juga mampu 

medirikan usaha bermodalkan 

keterampilan yang didapat 

selama bekerja di home industry 

sepatu milik Bapak Haryono. 

2. Alfi (2019) Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Melalui Home 

Industry Pengrajin Boneka 

Kampoeng Boneka Di 

Lenteng Agung Jagakarsa 

Jakarta Selatan 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa proses pemberdayaan 

yang dilakukan Home Industry 

Kampoeng Boneka sesuai 

dengan 3 tahapan pemberdayaan 

yaitu tahap penyadaran, tahap 

transformasi dan tahap 

peningkatan intelektual. 

Sedangkan hasil yang diperoleh 

masyarakat melalui Home 

Industry Kampoeng Boneka 

hanya menggunakan 5 dari 8 

indikator pemberdayaan yang 

dikemukakan oleh Edi Suharto. 

Home Industry Kampoeng 

Boneka dapat dikatakan sudah 
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berhasil memberdayakan 

masyarakat sekitar Home 

Industry Kampoeng Boneka. 

Berhasil merubah masyarakat 

yang tidak produktif menjadi 

produktif serta memiliki 

penghasilan yang tidak hanya 

dipergunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup, dan juga dapat 

diinvestasikan untuk digunakan 

dimasa yang akan datang. 

3. Darmawansya

h, (2020) 

Pemberdayaan Masyarakat 

Melalui Home Industry 

Vulkanisir Ban (Studi Di 

Desa Brudu, Kecamatan 

Sumobito, Kabupaten 

Jombang) 

Hasil dari penelitian ini adalah 

pemberdayaan masyarakat 

melalui home industry vulkanisir 

ban dimana karyawan yang 

diberdayakan mengakui bahwa 

setelah mengikuti kegiatan 

pemberdayaan ini mereka 

merasa lebih berdaya dan 

memiliki keterampilan untuk 

lebih kreatif dalam 

mengembangkan keterampilan 

secara berkelanjutan 

dibandingkan sebelum mereka 

bergabung. sama sekali tidak 

memiliki keterampilan. Selain 

merasa lebih berdaya melalui 

keterampilan masyarakat yang 

bergabung, mereka juga 

mengakui bahwa dengan 

mengikuti kegiatan ini 
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perekonomian masyarakat 

meningkat dibandingkan 

sebelumnya ketika bekerja 

sebagai buruh. 

 

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu terdapat kelebihan dan 

kekurangan yaitu: 

1. Audina (2017): pada penelitian tentang Strategi keberhasilan usaha 

home industry dalam memberdayakan masyarakat (studi kasus home 

industry sepatu bapak haryono di rt 02 kemayoran jakarta pusat) 

hanya menerangkan terkait kegiatan usaha yang membuka lapangan 

kerja bagi masyarakat sekitar tanpa terlihat keterlibatan pemerintah 

didalamnya untuk melakukan kegiatan pemberdayaan. 

2. Alfi (2019): pada penelitian tentang Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Melalui Home Industry Pengrajin Boneka Kampoeng 

Boneka Di Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan hanya 

memaparkan dampak dari kegiatan pemberdayaan tanpa ada 

penjelasan terkait kegiatan pemerintah dalam meningkatkan 

perekonomian masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan. 

3. Darmawansyah, (2020): pada penelitian tentang Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Home Industry Vulkanisir Ban (Studi Di Desa 

Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang) memaparkan 

dampak dari kegiatan pelatihan bagi masyarakat yang lebih produktif 

dari pada sebelumnya dimana kegiatan pemberdayaan hanya 
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dilakukan oleh pimpinan perusahaan tanpa ada unsur keterlibatan dari 

pemerintah daerah. 

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan 

apa yang menjadi fokus penelitian penulis terkait dengan Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Home Industry di Kecamatan Campalagian, Kabupaten 

Polewali Mandar. Pada penelitian yang akan dilakukan penulis lebih fokus 

melihat bentuk keterlibatan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian 

masyarakat melalui kegiatan Home Industry yang mendorong produk daerah 

sebagai komoditi masyarakat. Selanjutnya perbedaan dapat dilihat dari 

produk yang dihasilkan dimana ketiga penelitian terdahulu yang menjadi 

komoditi ekonomi masyarakat adalah barang dan jasa, sementara penelitian 

yang akan dilakukan penulis berfokus kepada makanan khas daerah. 

B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat 

Paradigma pemberdayaan masyarakat yang mengemuka sebagai isu 

sentral dewasa ini muncul sebagai tanggapan atas kenyataan adanya 

kesenjangan yang belum tuntas terpecahkan terutama antara masyarakat di 

perdesaan, kawasan terpencil, dan terbelakang.Pemberdayaan pada dasarnya 

menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sekaligus pelaku 

utama pembangunan. Paradigma pemberdayaan adalah pembangunan yang 

berpusat pada rakyat dan merupakan proses pembangunan yang mendorong 

prakarsa masyarakat yang berakar dari bawah (Margolang, 2018). 

 Friedmann dalam (Rakib & Syam, 2016)menyatakan bahwa konsep 

pemberdayaan muncul sebagai konsep alternatif pembangunan yang pada 
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intinya menekankan otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok 

masyarakat yang berlandaskan sumber daya pribadi, partisipatif, demokratis, 

dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Konsep 

pemberdayaan sekaligus mengandung konteks pemihakan kepada lapisan 

masyarakat yang berada di lapisan paling bawah. 

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, 

pemberdayaan adalah serangkainkegiatan untuk memperkuat kekuasaan 

atau keberdayaan kelompok lemah. Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah 

menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah 

perubahan social (Haqqie, 2016). 

Pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan yang memberikan 

kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat teutama 

masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya (Jati, 2013). 

pengertian diatas menyebutkan bahwa masyarakat memiliki wewenang yang 

lebih besar. Kewenangan tersebut meliputi keseluruhan proses 

pembangunan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, 

pelaksanan evaluasi dan menarik manfaat dari hasil pembangunan. Di 

samping akses dan kontrol terhadap pengambilan keputusan tersebut, 

masyarakat lokal juga lebih memiliki akses dan kontrol terhadap 

sumberdaya. 

Pemberdayaan sebagai suatu proses sengaja yang berkelanjutan, 

berpusat pada masyarakat lokal, dan melibatkan prinsip saling 

menghormati, refleksi kritis, kepedulian dan partisipasi kelompok, dan 
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melalui proses tersebut orang-orang yang kurang memiliki bagian yang 

setara akan sumber daya berharga memperoleh akses yang lebih besar dan 

memiliki kendali atas suberdaya tersebut, Perkins dan Zemmerman,dalam 

(Purwanti, 2015). 

Winarni dalam (Fahrudin, 2012) menjelaskan, usaha untuk 

pemberdayaan masyarakat dapat ditempuh dengan 3 cara, yakni:  

1. Enabling, yakni membuat atmosfer tentang kemampuan 

perkembangan masyarakat. Pada dasarnya yang harus ditekankan 

yaitu tiap-tiap individu memiliki potensi yang dapat berkembang dan 

dapat diberdayakan sehingga timbul kepercayaan diri dan motivasi 

untuk mengembangkannya.  

2. Empowering, Yakni meningkatkan kemampuan dengan meningkatkan 

potensi atau kekuatan masyarakat. Penguatan tersebut meliputi 

langkah-langkah konkrit, seperti memberikan berbagai masukan dan 

membuka berbagai peluang agar masyarakat lebih mampu. 

3. Protecting, Artinya, melindungi kepentingan dengan membentuk 

sistem perlindungan bagi masyarakat sebagai badan utama 

pembangunan. Dalam proses pemberdayaan, yang lemah harus 

dicegah agar tidak menjadi lemah karena tidak cukup mampu 

menghadapi yang kuat. Dalam hal ini, proteksi dianggap untuk 

mencegah persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang lemah 

oleh yang kuat. 
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Pemberdayaan tidak hanya menumbuhkan dan mengembangkan nilai 

tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah 

budaya.Artinya, pemberdayaan adalah sebuah konsep pembangunan 

ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Craig dan Mayo dalam 

(Mustanir, 2019) mengatakan bahwa konsep pemberdayaan termasuk dalam 

pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep: kemandirian (self 

help), partisipasi (participation), jaringan kerja (networking), dan 

pemerataan (equity). 

Secara konseptual, pemberdayaan harus memenuhi enam hal berikut:  

1. Learning by doing. Pemberdayaan adalah proses belajar, dan terdapat 

tindakan konkrit yang kontinyu dan dampaknya apat terlihat.  

2. Problem solving. Pemberdayaan harus memberikan pemecahan 

masalah krusial pada waktu yang tepat.  

3. Self evaluation. Pemberdayaan harus mampu mendorong masyarakat 

melakukan evaluasi secara mandiri.  

4. Self development and coordination. Pemberdayaan agar mendorong 

pengembangan diri dan melakukan koordinasi dengan pihak lain 

secara luas.  

5. Self selection. Pemberdayaan menumbuhkan kemandirian dalam 

menetapkan langkah kedepan.  

6. Self decisim. Pemberdayaan membuka kesadaran untuk memilih 

tindakan yang tepat dengan percaya diri dalam memutuskan sesuatu 

secara mandiri. 
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Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat diambil garis 

besarnyabahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha atau 

upaya untukmemandirikan dan mensejahterkan masyarakat.(Mardikanto, 

2010) upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat adalah sebagai 

berikut: 

a. Bina manusia yang termasuk ke dalam upaya bina manusia adalah 

semua kegiatanyang termasuk dalam upaya penguatan atau 

pengembangan kapasitasyaitu: 

1) Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi 

kapasitaskepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan 

pengembangankeprofesionalan 

2) Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan, yang meliputi: 

a) Kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi 

b) Kejelasan struktur organisasi, kompetensi dan 

strategiorganisasi 

c) Pengembangan jumlah dan mutu sumber daya 

d) Interaksi antar individu di dalam organisasi 

e) Interaksi dengan entitas organisasi dengan 

pemangkukepentingan (stakeholders) yang lain. 

3) Pengembangan kapasitas sistem (jejaring) yang meliputi: 

a) Pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam 

sistem yang sama serta 
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b) Pengembangan interaksi dengan entitas/organisasi di 

luarsistem. 

b. Bina usahamenjadi suatu upaya penting dalam setiap 

pemberdayaankarena bina manusia tanpa memberikan dampak atau 

manfaat bagiperbaikan kesejahteraan (ekonomi atau non ekonomi) 

akanmenambah kekecewaan. Sebaliknya, hanya bina manusia 

yangmampu (dalam waktu dekat) memberikan dampak atau manfaat 

bagiperbaikan kesejahteraan yang akan memperoleh dukungan 

dalambentuk partisipasi masyarakat. 

c. Bina lingkungan, terpenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan 

dalam persyarataninvestasi dan operasi yang terkait dengan 

perlindungan, pelestariandan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) 

sumber daya alam danlingkungan hidup. 

d. Bina kelembagaan, kelembagaan sering diartikan sebagai pranata 

sosial atau organisasisosial, apabila memenuhi 4 komponen yaitu: 

1) Komponen person, dimana orang-orang yang terlibat di 

dalamsuatu kelembagaan dapat identifikasi dengan jelas 

2) Komponen kepentingan, dimana orang-orang tersebut 

pastisedang diikat oleh kepentingan atau tujuan, sehingga 

diantaramereka terpaksa harus saling berinteraksi 

3) Komponen aturan, dimana setiap kelembagaan 

mengembangkanseperangkat kesepakatan yang dipegang secara 
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besama sehinggaseseorang dapat menduga apa perilaku orang 

lain dalam lembagatersebut 

4) Komponen struktur, dimana setiap orang memiliki posisi 

danperan yang harus dijalankannya secara benar, orang tidak 

bisamerubah-rubah posisinya dengan kemauan sendiri. 

Pemberdayaan dapat dilihat dari sisi keberadaanya sebagai 

suatuprogram ataupun sebagai suatu proses. Pemberdayaan sebagai 

suatuprogram dimana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan 

gunamencapai suatu tujuan yang biasanya sudah ditentukan jangka 

waktunya.Sedangkan pemberdayaan sebagai suatu proses adalah suatu 

kegiatan yangberkesinambungan (on going) sepanjang komunitas itu masih 

inginmelakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada 

suatuprogram saja(Yumeldasari, 2018). 

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto dalam (Firmansyah, 2012) 

mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) indikator dalam mengukur 

pemberdayaan. Keempat indikator tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Akses, yaitu target yang diberdayakan pada akhirnya mempunyaiakses 

akan risorsis yang diperlukannya untuk mengembangkan diri; 

b. Partisipasi, yaitu target yang diberdayakan pada akhirnya 

dapatberpartisipasi mendayagunakan risorsis yang diaksesnya; 

c. Kontrol, yaitu target yang diberdayakan pada akhirnya 

mempunyaikemampuan mengontrol proses pendayagunaan risorsis 

tersebut; 
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d. Kesetaraan, yaitu pada tingkat tertentu saat terjadi konflik, 

targetmempunyai kedudukan sama dengan yang lain dalam hal 

pemecahan 

masalah. 

Berdasar berbagai konsep pemberdayaan secara luas diatas maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan merupakan usaha 

meningkatkan potensi sumber daya manusia merupakan sasaran perubahan 

yang penting.Karyawan sebagai individu, di samping harus memiliki 

keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mendukung 

jabatan yang menjadi tanggung jawabnya, juga harus memiliki kesamaan 

visi, misi, tujuan dan nilai-nilai yang dikembangkan organisasi.Oleh sebab 

itu fokus sumber daya manusia sebagai sasaran perubahan ditujukan pada 

aspek-aspek visi, nilai yang dianut, keahlian, sikap dan persepsi mereka. 

Sikap dan persepsi yang tidak sama tentang arti penting perubahan. 

C. Konsep Home Industry 

Industri adalah bagian dari proses produksi yang tidak mengambil 

bahan langsung dari alam, tetapi barang tersebut diolah dahulu sehingga 

menjadi barang yang bernilai bagi masyarakat. Home berarti rumah, tempat 

tinggal, ataupun kampung halaman yang menjadi pusat lembaga sosial 

dalam kehidupan manusia yang bersifat seimbang, tempat manusia 

mengadakan tatap muka dan membina hubungan kekeluargaan. Sedang 

industri dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang, dan ataupun 
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perusahaan. Singkatnya, Home industry adakah rumah usaha produk barang 

atau juga perusahaan kecil(Afiyah, 2015). 

Istilah Home industry atau usaha di rumah adalah tempat tinggal yang 

merangkap tempat usaha, baik itu berupa usaha jasa, kantor hingga 

perdagangan. Semula pelaku home industry yang memiliki desain ini adalah 

kalangan enterpreneur dan profesional, yang sekarang mulai meluas pada 

kalangan umum, untuk memiliki lokasi yang strategis untuk tempat 

berkembangnya usaha jenis rumahan ini tidak terlepas dari berkembangnya 

virus enterpreneur/kewirausahaan yang berperan membuka pola pikir ke 

depan masyarakat bahwa rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal namun 

dapat digunakan juga sebagai tempat mencari penghasilan(Sunarsi, 2019). 

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 bahwa usaha kecil 

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar 

yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang ini(Ambarini, 2019). 

Industri rumah tangga pada umumnya adalah unit-unit usaha yang 

sifatnya lebih tradisional, dalam arti menerapkan sistem organisasi dan 

manajemen yang baik seperti lazimnya dalam perusahaan modern, tidak ada 

pembagian kerja dan sistem pembukuan yang jelas(Arianty, 2017). 
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Adapun pengelompokan industri berdasarkan kapasitas pekerja yang 

diperlukan meliputi (Zamaya & Tampubolon, 2021):  

1. Industri rumah tangga (home industry), menggunakan tenaga kerja 1 

sampai 4 orang.  

2. Industri kecil, menggunakan tenaga kerja 5 sampai 19 orang. 

3. Industri sedang, menggunakan tenaga kerja 20 sampai 99 orang. 

4. Industri besar, menggunakan tenaga kerja 100 orang atau lebih. 

Sebagaimana nama kegiatan ekonomi ini, Home Industri pada 

umumnya memusatkan kegiatan di sebuah rumah keluarga tertentu dan 

biasanya para karyawan berdomisili di tempat yang tak jauh dari rumah 

produksi tersebut. Karena secara geografis dan psikologis hubungan mereka 

sangat dekat (pemilik usaha dan karyawan), memungkinkan untuk menjalin 

komunikasi sangat mudah. Dari kemudahan dalam berkomunikasi ini 

diharapkan dapat memicu etos kerja yang tinggi(Astutik & Retno, 2013). 

Untuk meningkatkan penjualan, para perajin industri kecil perlu 

memperhatikan aspek pemasaran.Pemasaran produk secara langsung 

ataupun lewat perantara sebaiknya dioptimalkan. Kerja sama dengan 

eksportir swasta, maupun dukungan berbagai lembaga terkait seperti Pemda, 

Deperindag dan dinas kepariwisataan diharapkan dapat memperkuat 

jaringan pemasaran dalam negeri dan luar negeri(Afiyah, 2015). 

Home industry memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan 

andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang 

adalah (Suminartini & Susilawati, 2020):  
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1. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan 

tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap 

sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia. 

2. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama 

ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru. 

3. Memiliki segmen usaha pasar yang unik. 

4. Melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap 

perubahan pasar. 

5. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar 

memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau 

industri yang lainnya. 

6. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang 

dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri 

kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk 

mengembangkan sektor lain yang terkait.  

Adapun kelemahan dari home industry yaitu:  

1. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia. 

2. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil 

lebih memperioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi 

pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam 

informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya 

berfungsi sebagai tukang saja. 
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3. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk 

Industri Kecil. 

4. Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil 

memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil. Di 

samping itu mereka menjual produknya secara pesanan dan banyak 

terjadi penundaan pembayaran. 

Industri rumah tangga memberikan sumbangan yang cukup besar 

terhadap pemanfaatan sumber daya manusia, yaitu memberikan peluang 

kerja dalam upaya mengurangi pengangguran.Perubahan pola pertanian 

menuju agroindustri juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk 

mencari alternatif penghasilan tambahan melalui industri rumah tangga. 

Bertambahnya jumlah keluarga akan menambah jumlah kebutuhan 

dalam anggota keluarga itu. Kebutuhan keluarga ini akan terasa ringan 

terpenuhi jika ada usaha yang mendatangkan income atau penghasilan 

keluarga untuk menutupi kebutuhan tersebut. Home Industry yang pada 

umumnya berawal dari usaha keluarga yang turun menurun dan pada 

akhirnya meluas ini dapat bermanfaat menjadi mata pencaharian penduduk 

kampong (Arianty, 2017). 

Sebagai kesimpulan pengertian industri rumah tangga disebut pula 

sebagai suatu kegiatan keluarga, yaitu sebagai unit-unit konsumtif dan 

produktif yang terdiri dari paling sedikit dua anggota rumah tangga yang 

sama, sama-sama menanggung pekerjaan makanan dan tempat berlindung. 

 



25 
 

 
 

D. Kerangka Pikir 

Keterberdayaan ialah langkah yang bersinggungan, dinamis, dan 

bersinergi dalam hal memotivasi masyarakat untuk mengembangkan 

potensinya.Home industry usaha dalam rumah yang ditinggali, yang terbagi 

dalam usaha jasa kantor dan berdagang. Pada awalnya pengusaha home 

industry mendesain sendiri karyanya, untuk lebih diluaskan pada khalayak 

umum, mempunyai tempat yang bagus agar perkembangan usaha di rumah 

berkembang dan bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat sekitar 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Jajanan tradisional khas Mandar dapat dinilai memiliki banyak 

manfaat seperti menimbulkan minat rasa penasaran sehingga ingin belanja 

untuk dijadikan sebagai bahan buah tangan ataupun cemilan ketika ingin 

berkunjung ke suatu tempat ataupun juga hanya ingin mencoba merasakan 

rasa dari sebuah produk jajanan khas tradisional Mandar yang telah lama 

hadir di tanah mandar, penelitian kali ini akan melihat bentuk pemberdayaan 

masyarakat melalui peningkatan usaha industry rumahan melalui 

pendekatan teori dengan indikator sebagai berikut: 
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Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Fokus Penelitian 

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian terkait Pemberdayaan 

Masyarakat Home Industry di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali 

Mandar adalah: enabling, empowering dan protecting serta faktor 

pendukung dan penghambat kegiatan pemberdayaan. 

F. Deskripsi Fokus Penelitian 

Adapun gambaran dari fokus penelitian yaitu: 

1.Enabling yakni membuatatmosfer tentang kemampuan perkembangan 

masyarakat.Pada dasarnya yang harus ditekankan yaitu tiap-tiap 

individu memiliki potensi yang dapat berkembang dan dapat 

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Home 

Industrydi Kecamatan Campalagian, 

Kabupaten Polewali Mandar  

Indikator Pemberdayaan 

Masyarakat : 

Winarni dalam ( Fahruddin, 

2012) 

1. Enabling 

2. Empowering 

3. Protecting  

Peningkatan Usaha Melalui Home 

Industry di Kecamatan Campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar 

Faktor Pendukung 

1. Membuka lapangan 

kerja 

2. Sumber wirausaha 

baru 

3. Rutin mengadakan 

pelatihan 

pengembangan 

UMKM 

Faktor Penghambat 

1. Terbatasnya 

kemampuan SDM 

2.  Konsumen masih 

belum percaya mutu 

produk industri kecil 

3. Modal yang masih 

kurang  
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diberdayakan sehingga timbul kepercayaan diri dan motivasi untuk 

mengembangkannya. 

2.EmpoweringYakni meningkatkan kemampuan dengan meningkatkan 

potensi atau kekuatan masyarakat. Penguatan tersebut meliputi langkah-

langkah konkrit, seperti memberikan berbagai masukan dan membuka 

berbagai peluang agar masyarakat lebih mampu.. 

3. Protecting Artinya, melindungi kepentingan dengan membentuk 

sistem perlindungan bagi masyarakat sebagai badan utama 

pembangunan. Dalam proses pemberdayaan, yang lemah harus dicegah 

agar tidak menjadi lemah karena tidak cukup mampu menghadapi yang 

kuat. Dalam hal ini, proteksi dianggap untuk mencegah persaingan yang 

tidak seimbang dan eksploitasi yang lemah oleh yang kuat. 

4. Faktor Pendukung adalah kegiatan yang memaksimalkan upaya 

pemberdayaan bagi masyarakat pelaku home industry. 

5. Faktor Penghambat adalah aspek yang mempengaruhi kegiatan 

pemberdayaan home industry tidak berjalan maksimal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan sejak 26 Januari sampai 26 Maret 

2022dan lokasi penelitian bertempat di Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar tentang 

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Home Industry di Kecamatan 

Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.Adapun alasan memilih obyek 

lokasi penelitian tersebut adalah untuk melihat program pemberdayaan 

masyarakat melalui kegiatan industry rumahan. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang 

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Home Industry di Kecamatan 

Campalagian, Kabupaten Polewali Mandaradalah : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk 

menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan 

situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan 

kondisi objektif dilapangan.Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu 

agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan Sugiono (2012:9). 

Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan 

terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam 
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memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun 

dalam lapangan dalam waktu yang cukup lama. 

2. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan studi kasus dimana data 

dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, baik melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai 

cara itu hakikatnya untuk saling melengkapi. Ada kalanya data yang 

diperoleh dari wawancara belum lengkap, sehingga harus dicari lewat cara 

lain, seperti observasi, dan dokumentasi. 

C. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer 

dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa 

hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar 

berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan 

dengan kebutuhan penelitian.Salah satunya kepala bagian atau instansi yang 

terkait dalam penelitian. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian 

pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang 

sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga 

terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian. 
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D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai 

keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan.Informan 

penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan 

penelitian.Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara 

obyektif, netral dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun informan dari 

penelitian terkait Pemberdayaan Masyarakat Melalui Home Industry di 

Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai 

berikut: 

No. Nama Informan Inisial Jabatan Jumlah 

1. 
Muh. Faizal, ST, 

M.A.P 
MF 

Kepala Seksi Bidang 

Perindustrian 
1 orang 

2. Fatri Asmal, SE FA 

Kepala Seksi 

Pengembangan Usaha 

dan Perdagangan 

1 orang 

3. 

Nurmiati Ahmad  

Rezkiyanti 

Hijrana 

NA 

RY 

HJ 

Pelaku Usaha 3 orang 

4. 
Nurmegayanti 

Nursafira Yuci 

NM 

NY 
Konsumen 2 orang 

      

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen 

pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 
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menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau 

perilaku obyek sasaran.Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan 

langsung yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Home 

Industry di Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden sesuai 

dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan 

responden. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik 

observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data 

atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada 

dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  dan  
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dokumentasi. Analisis  data  adalah  proses mengorganisasikan  dan 

mengurutkan  data  ke  dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan  hipotesis  kerja  

seperti  yang  disarankan  oleh  data (Lexy :103). Teknik analisis  ini  pada  

dasarnya  terdiri  dari  tiga  komponen  :  1).  Reduksi  data  (data 

reduction),  2).  Penyajian  data  (data  display),  3).  Penarikan  serta  

pengujian kesimpulan (drawing and verifying conclusions) (Pawito, 2007). 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Langkah  reduksi data melibatkan beberapa  tahap. Tahap pertama, 

melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. 

Pada  tahap  kedua,  peneliti  menyususn  kode-kode  dan  catatan-catatan 

mengenai  berbagai  hal,  termasuk  yang  berkenaan  dengan  aktifitas  serta 

proses-proses  sehingga  peneliti dapat menemukan  tema-tema, kelompok-

kelompok, dan pola-pola data. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Komponen  kedua  yakni  penyajian  data  (data  display) melibatkan 

langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data 

yang  satu dengan  (kelompok) data  yang  lain  sehingga  seluruh data  yang 

dianalisis  benar-benar  dilibatkan  dalam  satu  kesatuan,  karena  dalam 

penelitian  kualitatif  data  biasanya  beraneka  ragam  perspektif  dan  terasa 

bertumpuk,  maka  penyajian  data  (data  display)  pada  umumnya  sangat 

diyakini sangat membantu proses analisis. 
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3. Penarikan  serta  Pengujian  Kesimpulan  (Drawing  and  Verifying 

Conclusions) 

Pada  komponen  terakhir,  yakni  penarikan  dan  pengujian 

kesimpulan  (drawing  dan  verifying  conclusions),  peneliti  pada  dasarnya 

mengimplementasikan  prinsip  induktif  dengan mempertimbangkan  pola-

pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah 

dibuat. 

 

G. Keabsahan Data  

Menurut (Sugiono, 2012), Triangulansi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian 

triangulansi sumber, triangulansi teknik pengumpulan data dan triangulansi 

waktu yakni sebagai berikut: 

1. Triangulasi sumber  

Triangulansi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan 

pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil 

pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian 

peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan 

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. 

2. Triangulasi teknik 
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Triangulansi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber 

yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan 

observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas 

data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian 

melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau 

yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin 

semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda. 

3. Triangulansi waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber 

masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid 

sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kerdibilitas data 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, 

observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil 

uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulansi dapat juga 

dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi 

tugas melakukan pengumpulan data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian  

Pada bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian yang 

mencangkup pemberdayaan masyarakat melalui Home Industry di Kecamatan 

Camapalagian Kabupaten Polewali Mandar. 

1. Kabupaten Polewali Mandar 

Kabupaten Polewali Mandar ( sering di singkat polman ) adalah salah 

satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Jumlah penduduk di 

Kabupaten Polewali Mandar adalah 455.572 jiwa. Ibu kotanya adalah Polewali 

yang berjarak 246 KM dari kota Makassar Sulawesi Selatan. 

Kabupaten Polewali Mandar mempunyai 16 kecamatan 23 kelurahan dan 

144 desa. 

Berikut jumlah penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten Polewali 

Mndar. 

No Kode Nama 

Kecamatan 

Luas 

(Km²) 

Desa/ 

Kelurahan 

Jumlah 

1 76.04.06 Binuang 123,34 10 32.104 

2 76.04.04 Polewali 2.075 9 58.561 

3 76.04.14 Matakali 57,62 7 22.533 

4 76.04.03 Wonomulyo 72,82 14 47.631 

5 76.04.10 Luyo 156,60 11 28.549 

6 76.04.05 Tutar 365,93 13 19.465 

7 76.04.13 Anreapi 124,62 5 9.889 

8 76.04.08 Mapilli 91,75 12 28.199 

9 76.04.02 Campalagian 87,84 18 64.626 
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10 76.04.12 Balanipa 37,42 11 24.809 

11 76.04.01 Tinambung 21,34 8 23.597 

12 76.04.11 Limboro 47,55 11 17.416 

13 76.04.15 Alu 228,30 8 12.052 

14 76.04.09 Matangnga 234,92 7 5.383 

15 76.04.16 Bulo 241,93 9 2.077 

16 76.04.07 Tapango 125,81 14 22.904 

Jumlah 455.572 

(Sumber : Badan Statistik Polewali Mandar) 

Kabupaten Polewali Mandar secara geografis terletak antara 2°40’00”-

3°32’00” LU dan 118°40’27”-119°32’27” BT. Batas – batas wilayahnya 

adalah : 

a. Sebelah Utara : Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Majene 

b. Sebelah Selatan :Laut 

c. Sebelah Timur :Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Pinrang 

d. Sebelah Barat : Kabupaten Majene 

Wilayah Kabupaten Polewali Mandar terdiri atas dataran tinggi, rendah, 

pesisir pantai termasuk juga daerah sekitar aliran sungai besar Mandar dan 

Maloso. Kecamatan yang letaknya dibagian utara pada umumnya memiliki 

perbukitan dan pegunungan yang berpotensi dijadikan cadangan untuk ekosistem 

guna mendukung pembangunan berwawasan lingkungan, sedangkan Kecamatan 

yang terletak dibagian selatan yang memiliki garis pantai adalah dataran rendah 

yang berpotensi untuk pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan daratan 

dan laut. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lintang_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Bujur_Timur
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Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu di antara 5 Kabupaten di 

Provinsi Sulawesi Barat yang terbentuk berdasarkan UU nomor 26 tahun 2004. 

Kabupaten ini merupakan pemekaran ex-Daerah swastantra mandar yang 

menjadi tiga kabupaten atau daerah tingkat ll yang di mekarkan berdasarkan UU 

nomor 29 tahun 1959 yaitu :  

1) Kabupaten Majene, meliputi bekas swapraja majene, swapraja 

pamboang,dan swapraja sendana. 

2) Kabupaten Mamuju, Meliputi bekas Swapraja Mamuju dan Swapraja 

Tappalang. 

3) Kabupaten Polewali Mamasa, Meliputi Swapraja Balanipa, Dan Swapraja 

Binuang yang termasuk dalam onder afdeling serta onder afdeling 

Mamasa. 

Berdasarkan undang – undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan 22 Kabupaten/Kota Baru di seluruh wilayah provinsi, dua di antara 

kabupaten/kota itu adalah kota Palopo dan Kabupaten Mamasa. Mamasa 

merupakan hasil pemekaran dari Daerah Tingkat II Polewali Mamasa, sehingga 

kedua onder afdeling Polewali dan Mamasa dimekarkan menjadi dua kabupaten 

terpisah, yaitu: Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa.  

Dari 16 kecamatan diatas 5 diantaranya merupakan daerah pesisir yang 

sumber penghasilannya dari nelayan, bertani yang merupakan pusat sentral 

pengembangan pariwisata laut dan perikanan dan 11 kecamatan yang ada di 

Polewali Mandar merupakan daerah pegunungan, mata pencaharian rata-rata 

masyarakat dari 11 kecamatan tersebut merupakan hasil bumi atau dari sektor 

pertanian seperti contoh kelapa, coklat, buah-buahan, dan sentral perekonomian 
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perdagangan terbesar di sulawesi barat yang berada di Kecamatan Wonomulyo, 

yang merupakan sektor perekonomian dan penopang BUMD Kabupaten 

Polewali Mandar. 

2. Kecamatan Campalagian 

Proses penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian yang 

dilakukan dikecamatan Campalagian menemukan beberapa hal penting dan 

urgent untuk diteliti seperti bagaimana kondisi yang terjadi di lapangan, situasi 

serta peranan UMKM dalam pengembangan ekonomi yang ada di Polewali 

Mandar. Sebelum peneliti turun lansung dilapangan hal yang tertuang diatas 

telah dikaji dan dilihat aspek pentingnya untuk memudahkan peneliti dalam 

melakukan peneliti pengambilan suumber data sehingga Usaha Mikro dan 

Menengah (UMKM) diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang agar 

pelaku UMKM dikecamatan Campalagian bisa terus maju dan berjumlah banyak 

untuk menopang perekonomian Polewali Mandar secara terkhusus, dalam hal ini 

peneliti melakukan pendataan dan menemukan data bahwa jumlah pelaku 

UMKM yang ada dikecamatan Campalagian berjumlah 9 kelompok.   

Berikut ini jumlah kelompok UKM yang ada di Kecamatan Campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar 

No Nama Pemilik Desa Jenis Produk 

1. Salma Lagiagi Golla Kambu 

2. Sia Parappe Baye 

3. Ambas Ongko Kasippi 

4. Hj. Hudra Kenje Abon Ikan 

5. Hj. Rusnawati Katumbangan Krupuk 

6. Damusli Bonde Kasippi 

7. Masna Botto Kue kering 

8. Budi Pappang Kue Roti 
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9. Kamijan Laliko 
Tahu dan 

Tempe 

 

3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah 

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Polewali Mandar nomor 42 

tahun 2017 tentang tugas pokok dan fungsi susunan organisasi dinas 

perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah Kabupaten 

Polewali Mandar. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati 

Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok 

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten 

Polewali Mandar. 

Tugas Pokok DISPERINDAGKOP dan UKM tertuang dalam Peraturan 

Bupati nomor 41 tahun 2016 fungsi dan tata kerja DISPERINDAGKOP dan 

UKM Kabupaten Polewali Mandar adalah melaksanakan urusan Pemerintahan 

bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang 

menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.  

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, DISPERINDAGKOP 

dan UKM Kabupaten Polewali Mandar mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a) Penyusunan kebijakan Daerah 
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b) Pelaksanaan kebijakan Daerah 

c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah  

d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan 

fungsinya. 

Pelaksanakan tugas dan fungsinya, DISPERINDAGKOP dan UKM 

Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari : 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam 

melaksanakan urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah yang menjadi kewenangan Daerah.  

Kepala Dinas mempunyai fungsi yaitu : 

a. perumusan kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah. 

b. pelaksanaan kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah. 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah. 

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya.  

Adapun visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 

UMKM Kabupaten Polewali Mandar antara lain : 
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 Visi : 

Gambaran arahan pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin 

dicapai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten 

Polewali Mandar melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 

tahun (2019-2024) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen 

Rencana Strategi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 

Kabupaten Polewali Mandar adalah “Polewali Mandar Maju, Rakyat 

Sejahtera”. 

Misi : 

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan 

Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar untuk mewujudkan visi 

organisasi, adalah : 

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius 

a. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggul 

Wilayah 

b. Mengembangkan Stuktur Insfrastruktur Berkualitas yang 

Terintegrasi Serta Berwawasan Lingkungan. 

c. Manfaatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan 

Modern. 
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2.2 GAMBARAN STRUKTUR ORGANISASI INSTANSI 

StrukturOrganisasiDinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan 

UKM 

Kabupaten Polewali Mandar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pemberdayaan Masyarakat melalui Home Industry di Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar 

Kegiatan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya selalu di mulai 

dari kondisi rill di masyarakat hal ini mengingat esensi dari 
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pemberdayaan adalah pentingnya penyadaran terhadap sejumlah 

masalah yang berada di sekitarnya Salah satu upaya peningkatan taraf 

hidup masyarakat dan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat adalah 

dengan pemberdayaan, dalam pemberdayaan harus menggunakan pola 

pemberdayaan yang tepat sasaran dengan bentuk yang tepat serta 

memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat untuk 

merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah 

mereka tentukan.  

Kegiatan perekonomian masyarakat selama pandemic Covid-19 

menjadi lumpuh.Pemerintah di berbagai daerah senantiasa berupaya 

menciptakan strategi dalam mempertahankan produktivitas masyarakat 

di tengah pandemi. Melalui kegiatan pemeberdayaan diharapkan 

masyarakat dapat berdaya dan dapat memenuhi kebutuhan 

ekonomi.Untuk itu melalui lima indikator yang menjadi acuan dalam 

penelitian selanjutnya dituangkan dalam pembahasan sebagai berikut:  

a. Enabling 

Membuat atmosfer tentang kemampuan perkembangan masyarakat.Pada 

dasarnya yang harus ditekankan yaitu tiap-tiap individu memiliki potensi yang 

dapat berkembang dan dapat diberdayakan sehingga timbul kepercayaan diri dan 

motivasi untuk mengembangkannya. 

Berikut kutipan wawancarapenulis denganKepala Seksi Bidang 

Perindustrian Kabupaten Polewali Mandar terkait tindakan yang diberikan oleh 

pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat melalui Home Industry sebagai 

berikut : 
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“Sebagai bidang industri yang memfasilitasi pengelolaan bahan baku 

dengan keterampilan dan tenaga kerja. Kami memberikan kebebasan 

kepada para pelaku usaha untuk mengelola sendiri usahanya atau lebih di 

kenal dengan istilah home industry. Home industry adalah usaha rumahan 

berupa produk barang dan juga jasa dalam sebuah perusahaan kecil, di 

katakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini 

dilakukan di rumah. Sebagai dinas perindustrian kami hanya membantu 

atau memberdayakan masyarakat dengan cara memberikan pelatihan untuk 

menciptakan produk yang berkualitas’’. (Hasil Wawancara bapak MF, 

2Februari2022). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat di simpulkan bahwa 

Dinas Perindustrian sebagai wadah yang memberikan fasilitas dalam pengelolaan 

bahan baku dan keterampilan serta ketenagakerjaan. Dinas Perindustrian hanya 

sebagai wadah untuk belajar dan mengembangkan keahlian dan keterampilan 

khususnya dalam pengelolaan kue tradisional melalui sebuah pelatihan. 

Pengusaha  diberi kebebasan untuk mengembangkan usahanya di rumah masing-

masing atau di sebut dengan istilah Home Industry. 

Lebih lanjut lagi disampaikan oleh Kepala Seksi Bidang Perindustrian 

Kabupaten Polewali Mandar terkait dengan kendala yang di alami oleh pelaku 

usaha sebagai berikut : 

“Pada saat terjadinya pandemik covid 19 semua pelaku usaha mengalami 

kendala dalam mengembangkan usahanya dalam pengembangan serta 

pemasaran, hal ini menjadi salah satu masalah yang dialami semua pelaku 

usaha yang ada di indonesia terkhususnya yang ada di kecamatan 

campalagian sehingga membuat pelaku usaha memutar otak untuk 

bagaimana mempertahankan usaha yang dirintisnya, pemerintah hadir 

dalam memberikan bantuan kepada pelaku usaha dalam bentuk bantuan 

sosial ini menjadi salah satu cara pemerintah Kabupaten Polewali Mandar 

untuk tetap meningkatkan dan mempertahankan agar UKM yang ada di 

Polewali Mandar tetap bisa bertahan dan menopang perekonomian yang 

ada di Polewali Mandar itu sendiri ” (Hasil wawancara bapak MF, 2 

Februari 2022). 

Berdasarkan wawancara diatas ditarik kesimpulan bahwa pelaku usaha 

yang ada di Kecamatan Campalagian  sempat mengalami kendala dalam 

mengembangkan usahanya.Dan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah 
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melakukan berbagai persiapan termasuk menyusun bantuan permodalan bagi  

pelaku usaha untukmeningkatkan perekonomian di tengah kondisi Covid-19.  

Hal senada juga disampaikan Kepala Seksi Bidang Perindustrian 

Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut : 

“ Fasilitas yang diberikan dalam pengembanganHome industry adalah 

memberi kebebasan untuk mengatur usahanya sendiri di mana pelaku usaha  

mengatur sendiri sistem perekonomiannya dengan usaha yang di kembangkan. 

Kami memberikan pemberdayaan melalui pelatihan kepada pelaku usahauntuk 

mengembangkan usaha yang sedang di jalankan, pelatihan tersebut berupa 

pelatihan untuk mengembangkan jenis-jenis makanan tradisional dalam 

mengikuti perkembangan zaman tanpa harus menghilangkan ciri khas dari 

makanan tersebut’’ (Hasil Wawancara Bapak MF, 2 Februari2022 ). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan Pemerintah 

memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha untuk mengatur sendiri sistem 

ekonomi usaha yang dijalankan dan pemerintah juga memberikan pelatihan 

kepada para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha tersebut agar dapat lebih 

meningkatkan lagi kualitas produksi yang lebih baik. 

Selanjutnya wawancara dengan informan berikut 

’’Pemerintah tidak memberikan bantuan dalam hal biaya, karena kami 

menggunakan sistem home industry atau mengelola sendiri perusahaan 

kecil di rumah.Akan tetapi, pemerintah memberikan wadah untuk 

mengembangkan kemampuan dan kreatifitas sebagai pengusaha 

rumahan.dengan memberikan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan , 

produksi yang berkualitas dan menarik minat pengunjung. Pelatihan di 

adakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah satu kali dalam setahun’’ (Hasil Wawancara bapak MF ,3 

Februari 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat di simpulkan bahwa 

kali ini pemerintah Kabupaten polewali mandar hanya memfasilitasi para pelaku 

usaha mikro kecil dengan cara memberdayakan serta memberikan pelatihan-

pelatihan untuk lebih mengembangkan lagi usahatersebut agar banyak di lirik 
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kota-kota besar. Dengan cara itulah dapat meningkatkan ekonomi para pelaku 

usahakhususnya di Kecamatan Campalagian. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan denganKepala Seksi Bidang 

Perindustrian Kabupaten Polewali Mandar 

“Kabupaten Polewali Mandar khususnya di Kecamatan Campalagian 

kaya akan tradisi warisan budayanya. Dan dalam kaitannya dengan 

keberadaan industri kecil salah satunya adalah makanan khas. Industri ini 

umumnya bersifat indusri kecil rumahan  ( home industry ) dan bersifat 

turun menurun. Selain itu industri kerajinan juga merupakan industri 

andalan yang mampu menembus ekspor yang itu industri sapu lidi. 

Sebagian besar industri kecil di Kecamatan Campalagian mengandalkan 

keterampilan, sehinga keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja ini 

sudah selayaknya dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Polewali 

Mandar ’’ (Hasil Wawancara Bapak MF 3 Februari 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak MFdapat disimpulkan 

bahwa potensi industri kecil yang ada di Kecamatan Campalagian di dukung oleh 

adanya tradisi warisan nenek moyang yang ditularkan secara turun-temurun serta 

tersedianya jumlah tenaga kerja yang ada baik dari segi pengalamannya. 

Sehingga mampu menggerakkan kompenen usaha untuk industri dan 

keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja ini sudah selayaknya dikembangkan 

oleh pemerintah. 

Dari hasil observasi dan temuan di lapangan bahwa pengusaha mengatur 

sendiri usahanya di rumah, proses pembuatan dilakukan dirumah dengan 

menggunakan alat tradisional dan proses dan para pengrajin masih membutuhkan 

pelatihan untuk mengembangkan produksi yang berkualitas dan menarik minat 

pengunjung. 
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b. Empowering 

Merupakan sebuah usaha atau tindakan yang di lakukan untuk 

mengaktualisasikan atau mengkaji potensi atau kemampuan yang sudah di miliki 

oleh masyarakat untuk lebih di kembangkan   

Berikut hasil wawancara penulisdengan Kepala SeksiPembinaan Usaha Dan 

Perdagangan di Kabupaten Polewali Mandar terkait usaha yang dilakukan 

pemerintah untuk mengkaji kemampuan masyarakat agar lebih dikembangkan 

dalam mengelolah Home industry sebagai berikut : 

“Untuk tetap mempertahankan Keberadaan usaha rumahan, contohnya 

jajanan tradisional maka hal yang dilakukan adalah dengan membuat 

kemasan yang menarik yang sesuai dengan minat dan kebutuhan sekarang, 

tanpa harus menghilangkan ciri khas dari makananitu sendiri. (Hasil 

wawancara dengan bapak FA, 7 februari 2022)”. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, maka langkah yang 

dilakukan untuk tetap mempertahankan keberadaan para pelaku usaha adalah 

dengan membuat kemasan sesuai dengan kebutuhan sekarang tanpa harus 

meninggalkan ciri khas yang melekat pada makanan tersebut. 

Lebih lanjut lagi disampaikan oleh Kepala SeksiPembinaan Usaha Dan 

Perdagangan di Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut : 

“Pada dasarnya kemampuan untuk memulai sebuah usaha didasari pada 

keinginan dan modal sehingga dalam pelaksanaan atau membuka suatu 

usaha tinggal melihat sistem menejemen pengelolaan dan pola market 

kedepan untuk bagaimana mampu diterima dipasaran, melihat kurangnya 

minat komsumsi dari makanan khas yang ada di Kecamatan Campalagian 

menjadi pola dasar para UKM untuk bagaimana membentuk atau 

menciptakan sebuah varian rasa dan bentuk makanan khas sehingga 
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menarik perhatian dan tidak melupakan ciri khas rasa yang ada.” (Hasil 

Wawancara, 7 Februari 2022). 

Dari hasil wawancara diatas  maka dapat disimpulkan bahwa para pelaku 

UKM telah melakukan upaya untuk mengetahui bagaimana sistem menejemen 

pengelolaan dan teknik pemasaran yang baik agar produk yang dipasarkan 

mampu diterima dengan baik oleh para konsumen.Kurangnya minat komsumsi 

pada makanan khas yang ada di Kecamatan Campalagian sehingga pelaku usaha 

membuat terobosan baru dengan membuat variasan rasa dan bentuk yang lebih 

menarik namun tidak melupakan ciri khas dari makanan tersebut. 

Berikut hasil wawancara dengan dengan Kepala SeksiPembinaan Usaha Dan 

Perdagangan di Kabupaten Polewali Mandar: 

“Potensi yang dimilki oleh para pelaku usaha di Kecamatan Campalagian 

sangatlah kurang dalam pengembangan dan kreatifitas hanya saja bagi para 

pelaku  usaha selalu didorong untuk mengembangkan bagaimana usaha itu 

tetap bisa eksis dan berkembangan seperti apa yang menjadi keingianan 

yang diharapkan oleh pemerintah dan pemilik usaha itu sendiri, dalam hal 

ini potensi pemuda selalu digalih untuk bagaimana bisa mengembangkan 

usaha dan  minat mereka dalam megnembangkan setiap apa yang menajdi 

dasar untuk mengembangkan usah-usaha leluhurnya. Dalam hal ini potensi 

daerah sangat besar hanya saja kurangnya kepekaan dari pemuda dan 

menggalih potensi yang dimiliki sehingga masih sangat jauh dari keinginan 

untuk mengembangkan”. ( Hasil wawancara dengan Bapak FA 7 Februari 

2022)”. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan yang telah dimiliki oleh masyarakat setempat sangatlah kurang, oleh 

karena itu pemerintah selalu mendorong agar masyarakat dapat mengembangkan 

dan meningkatkan kreativitas usaha tersebut. untuk mengikuti perkembangan 

zaman agar usaha rumahan tetap bertahan di zaman yang semakin modern, tanpa 

harus meninggalkan ciri dan khas dari usaha rumahan tersebut. 
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Selanjutnya penulis juga berkesempatan melakukan wawancara dengan 

informan yang lainsebagai selaku salah satu pelaku usaha kecil menengah di 

Kecamatan Campalagian sebagai berikut: 

“Upaya-upaya yang telah ditempuh oleh para pengusaha/pengrajin industry 

kecil dan UKM di Kecamatan Campalagian meningkatkan pemasaran 

adalah dengan melakukan promosi.Kegiatan promosi yang dilakukan oleh 

pelaku usaha masih sangat terbatas karena kemampuan para 

pengusaha/pengrajin industry kecil dan UKM sangat terbatas. Umumnya 

pengusaha industri kecil dan UKM masih melaksanakan promosi lewat 

kartu nama, dan ada sebagian kecil sudah mempunyai papan nama, 

pengemasan produk, dan bahkan ada sama sekali yang belum 

melaksanakan promosi. (Hasil wawancara Ibu NA 9 Februari 2022)”. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

upaya yang telah ditempuh para pengusaha/pengrajin industry kecil dan UKM di 

Kecamatan Campalagian dengan cara melakukan promosi meskipun masih 

terbatas.Para pengusaha/pengrajin industri melakukan promosi dengan cara 

pengemasan produk serta memberikan kartu nama. 

c. Protecting 

 Merupakan menjaga atau memelihara sebuah kemampuan yang di miliki 

oleh masyarakat untuk tetap di kembangkan. 

Berikut kutipan wawancara penulis denganKepala Seksi Bidang Perindustrian 

Kabupaten Polewali Mandar terkait upaya yang dilakukan untuk 

mempertahankan kemampuan masyarakat sebagai berikut :  

“Salah satu cara untuk tetap mempertahankan pengusaha industry kecil dan 

UKM agar tetap bisa bertahan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar 

hendaknya memfasilitasi dengan analisa dan pengamatan pasar serta 

melakukan pembinaan dan pengembangan untuk meningkatkan daya saing 

produk, sehingga produk usaha industry kecil dan UKM tetap mempunyai 

keunggulan tersendiri dan mempertahankan nilai-nilai khas daerah ( Hasil 

wawancara bapak MF,9 Februari 2022)”. 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan untuk tetap 

mempertahanka usaha industry kecil dan UKM pemerintah Kabupaten Polewali 

Mandar para pelaku usaha tersebut berharap memberikan fasilitas berdasarkan 

analisa dan pengamatan pasar untuk meningkatkan daya saing produk dan 

mempunyai keunggulan tersendiri  

Lebih lanjut lagi disampaikan oleh Kepala Seksi Bidang Perindustrian 

Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:  

“Dalam pengembanganusaha rumahan dan UKM  bupati polewali 

mandarmendorong kerjasama kepada seluruh pemuda untuk bergerak maju 

dan kreatif dalam  melihat potensi yang ada didaerah dengan ini membantu 

masyarakat untuk menopang perekonomian keluarga dengan melakukan 

pelatihan dan pemberdayaan untuk membangkitkan ekonomi daerah yang 

sedang terpuruk dengan adanya covid 19 selama beberap tahun belakangan 

ini, hal ini menajdi dasar untuk bagaimana bupati polewali mandar dan 

dinas terkait untuk bagaimana mengelola pelatihan dengan baik untuk 

menggali potensi pemuda disetiap daerah agar tertarik dalam membuka 

usaha dan mengembangkan usaha-usaha yang ada agar bisa bersaing 

dengan para pemuda yang ada di luar seperti jawa dan sebagainya”. ( Hasil 

wawancara dengan Bapak MF, 9 Februari 2022)”. 

Berdasarkan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

industrirumahan merupakan sektor industri yang perlu dikembangkan , dengan 

demikian Bupati Kabupaten polewali mandar H. Andi Ibrahim 

Masdarmemberikan peluang seluas-luasnya bagi para pelaku usaha untuk 

mengembangkan usahanya mulai dari SDM dan permodalan sehingga pemuda 

yang ingin mengembangkan dan membuka usaha tidak khawatir asalkan mereka 

punya keinginan untuk bekerja, guna memperkenalkan  makanan khasnya, 

sehingga  menjadi produk yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat baik 

itu muda, tua, perempuan dan laki-laki. Namun sejauh ini kendala yang dihadapi 

dalam pengembangan produksi rumah usaha adalah proses produksi pemasaran  

yang terkendala, sebab kurangnya memanfaatkan sosial media yang ada dan 



51 
 

 
 

kurang melek teknologi oleh para pelaku usaha sehingga branding pada usahanya 

tidak ada, hal ini menjadi dasar utama untuk bagaimaana hari ini kita bisa 

menjajal dunia usaha di fase teknologi dan perkebangan zaman yang semakin 

cepat. 

Selanjutnya penulis juga berkesempatan melakukan wawancara dengan 

informan yang lain sebagai selaku salah satu pelaku usaha kecil menengah di 

Kecamatan Campalagian sebagai berikut: 

“Dalam pemasaran UMKM dan usaha rumahan di Kabupaten polewali 

mandar, pemerintah mengadakan dan juga melakukan pamerannusantara 

untuk memperkenalkan kerajinan dan usaha-usaha yang berkembang yang 

ada di polewali mandar, hal ini menjadi salah satu hal terpenting dilakukan 

untuk memperkenalkan apa yang menjadi warisan budaya yang ada di 

daerah Polewali Mandar dalam hal ini hasil kerajinan dan makanan khas 

mandar.” (Hasil wawancara Ibu HJ, 9 Februari 2022). 

Berdasarkan wawancara di atas ditarik sebuah kesimpulan bahwa salah 

satu cara mengenalkan warisan budaya yang ada di daerah polewali mandar 

dalam hal ini berupa kerajinan dan makanan khas mandar yaitu dengan 

mengadakan acara atau event pameran nusantara tujuannya tidak lain adalah 

memperkenalkan kerajian dan usaha-usaha yang berkembang khususnya di 

polewali mandar.   

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat 

melalui Home Industry di Kabupaten Polewali Mandar 

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar meskipun dalam merencanakan 

strategi yang akan di laksanakan untuk mengembangkan industri kecil dan 

UKM sudah mempertimbangkan dengan baik faktor-faktor yang 

mempengaruhinya.namun pelaksanaannya hasil yang di capai tentunya 

tidak dapat terlepas dari faktor-faktor yang menghambat maupun 
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mendukungnya. Adapun faktor-faktoryang menghambat dan 

mendukungnya adalah sebagai berikut;  

1. Faktor Pendukung 

 a. Membuka Lapangan Kerja Adapun faktor pendukung permberdayaan 

masyarakat melalui Home Industridi Kabupaten polewali mandar, yaitu dapat 

membuka lapangan kerja khususnya masyarakat di Kecamatan Campalagian , 

pemerintah daerah rutin mengadakan pelatihan, sebagai sumber wirausaha baru 

dan memiliki potensi untuk berkembang dalam hal pemberdayaan masyarakat di 

Kabupaten polewali mandar Kecamatan Campalagian.  

Selanjutnya penulis juga berkesempatan melakukan wawancara dengan 

informan yang lain sebagai selaku salah satu pelaku usaha kecil menengah di 

Kecamatan Campalagian terkait Faktor pendukung pemberdayaan masyarakat 

melalui home industry sebagai berikut : 

“ Salah satu faktor yang mendukung pemberdayaan masyarakat dalam hal 

Home Industrykhususnya di Kecamatan Campalagian adalah membuka 

lapangan kerja karena dengan pemberdayaan masyarakat inilah dapat 

meningkatkan ekonomi masyarakatsetempat serta melalui Home Industry 

dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan lagi 

usahanya. Pemerintah pun turut andil dalam memajukan ekonomoi 

masyarakat dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan serta memberikan 

motivasi agar ke depannya jadi lebih baik’’ (Hasil Wawancara ibu RY, 15 

Februari  2022)”. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat di simpulkan bahwa 

upaya pemerintah daerah Kabupaten polewali mandar melalui home 

Industrydapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Tidak hanya 

itu pemerintah pun memberikan pelatihan-pelatihan yang tentunya sangat 

berguna bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya. 
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Selanjutnya penulis juga berkesempatan melakukan wawancara dengan 

informan yang lain sebagai selaku salah satu pelaku usaha kecil menengah di 

Kecamatan Campalagiansebagai berikut : 

’’Adapun menurut saya faktor pendukung lainnya adalah sebagai sumber 

wirausaha baru, kenapa saya katakan sebagai sumber wirausaha baru 

karena di Kabupaten polewali mandar dulunya masih kurang yang ingin 

berwirausaha mereka hanya ingin bertani. Nah, di sinilah peran pemerintah 

daerah dalam mengubah pola fikir masyarakat khususnya di Kecamatan 

Campalagian dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya 

manusia yang di miliki, seperti pemberdayaan masyarakatdi rumah masing-

masing. Dengan cara berwirausaha di rumah masing-masing dapat 

menghemat biaya’’ (Hasil Wawancara ibu HJ, 15 Februari 2022)”. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa 

pemerintah daerah Kabupaten polewali mandar khususnya di Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memberikan 

peluang sebesar-besarnya dengan cara membuka lapangan kerja bagi masyarakat. 

Salah satu bentuk lapangan kerja yang di berikan pemerintah setempat adalah 

dengan memberdayakan Home Industry yang dulunya masyarakat Kabupaten 

polewali mandar mayoritas petani.Peran penting pemerintahlah yang mengubah 

pola fikir masyarakat untuk membuka peluang usaha dengan menggunakan 

sumber daya alam dan sumber daya manusia yang di miliki serta dengan 

mengembangkan peluang usaha tersebut dapat mengangkat ekonomi masyarakat 

sekitar. 

Berikut hasil wawancara penulisdengan Kepala SeksiPembinaan Usaha 

Dan Perdagangan di Kabupaten Polewali Mandar Sebagai berikut : 

’’Faktor selanjutnya yang mendukung pemberdayaan masyarakat Home 

Industry di Kecamatan Campalagian adalah selain dukungan dari 

pemerintah daerah Kabupaten polewali mandar.Masyarakat memiliki 

antusias dalam mempertahankan dan memajukan UKM melalui Home 

Industry. Dengan adanya keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk 
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berkembang maka dapat memperlancar upaya pemberdayaan’’ (Hasil 

Wawancara Bapak FA, 15 Februari 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa peran 

masyarakat sangat penting dalam meningkatkan potensi yang di miliki 

masyarakat khususnya di Kecamatan Campalagian itu sendiri tanpa dukungan 

dan dorongan masyarakat kegiatan ini tidak akan berlangsung dengan baik. Peran 

pemerintah pun sangat penting dalam pemberdayaan tersebut karena pemerintah 

memberikan peluang bagi para pelaku usaha di Kecamatan Campalagian untuk 

lebih meningkatkan lagi sumber daya yang di miliki masing-masing masyarakat. 

Selanjutnya penulis juga berkesempatan melakukan wawancara dengan  

pelaku usaha di Kecamatan Campalagian sebagai berikut : 

’’Salah satu faktor yang menjadi pendukung dari upaya pemberdayaan 

adalah komitmen pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap 

masyarakat UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kecamatan 

Campalagian Pemerintah memberikan fasilitas dalam mendukung produk 

unggulan daerah agar mempunyai arti dimata masyarakat dan terus 

berkembang. Produk unggulan daerah merupakan harta yang dimiliki suatu 

daerah.’’ (Hasil Wawancara Ibu NA, 15 Februari 2022)”. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa 

pihak pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar rutin mengadakan pasar 

kuliner tiap tahunnya dengan cara tersebutlah pemerintah mengenalkan makana 

khas Polewali Mandar Dengan cara itu pula dapat mengangkat derajat 

perekonomian baik masyarakat bersangkutan maupun ekonomi pemerintah 

daerah Kabupaten Polewali Mandar.  

b. Rutin Mengadakan Pelatihan pengembangan UMKM 

Berikut hasil wawancara penulisdengan Kepala SeksiPembinaan Usaha 

Dan Perdagangan di Kabupaten Polewali Mandar : 
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 “Untuk tetap menjaga usaha rumahan agar tetap dikenal dalam lingkungan 

masyarakat, maka langkah yang ditempuh adalah mengadakan pelatihan 

dalam memperbaharui dan mengembangkan usaha tersebut” ( Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Bapak FA, 15 Februari 2022)”. 

Sebagaimana tanggapan narasumber di lapangan, hingga ditarik simpulan 

agar rumah usaha tetap dijaga dengan melakukan sebuah pelatihan-pelatihan 

yang diwadahi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi agar dapat  

mengikuti perkembangan zaman. 

Lebih lanjut lagi disampaikan oleh Kepala SeksiPembinaan Usaha Dan 

Perdagangan di Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:  

“Untuk tetap menjaga keberadaan usaha rumahan maka perlu dilakukan 

yaitu pelatihan tentang perkembangan yang mengikuti zaman.Pelatihan 

dilakukan setahun sekali oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 

UKM kepada para pelaku usaha. Sebagaimana diketahui bahwapelatihan 

ini sangat penting untuk dilakukan” ( Hasil wawancara dengan bapak FA, 

15 Februari 2022)”. 

Sejalan dengan tanggapan informan sebelumnya bahwasanya untuk tetap 

mempertahankan keberdaan para pelaku usaha rumah industri maka dilakakukan 

pelatihan untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, pelatihan 

dilaksanakan rutin setahun sekali. Dari semua anggapan informan dilokasi ditarik 

sebuah simpulan bahwasanya yang menjadi salah satu faktor pendukung 

terberdayanyaUMKM  melalui Home Industry adalah melalukan pelatihan yang 

mengikuti perkembangan zaman, pelatihan dilakukan sekali dalam setahun oleh 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM kepada para pelaku usaha 

makanan khas atau daerah. Dari hasil observasi di lapangan, bahwasanya 

pelatihan diadakan rutin setahun sekali untuk mengembangkan varian rasa dan 

bentuk makanan khas itu sendiri. 
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c. Sumber Wirausaha Baru 

Selanjutnya penulis juga berkesempatan melakukan wawancara dengan 

informan yang lain sebagai salah satu konsumen di Kecamatan Campalagian : 

 “melalui Home Industry atau perusahaan yang segala sesuatunya 

dijalankan dari rumah,ini merupakan sumber usaha baru bagi para 

masyarakat di Kecamatan Campalagian yang terkenal sebagai desa 

penenun, sebab menjadi ladang usaha bagi kami para pengusaha 

kecilUMKM  melalui usaha di rumah tinggal, selain itu usahaUMKM  ini 

juga dapat membantu para masyarakat yang berprofesi sebagai penenun 

sutera” (Hasil Wawancara dengan Ibu NM, 21 Februari 2022)”. 

 Sebagaimana tanya jawab di lokasi peneliti, hingga ditarik sebuah 

simpulan bahwa melalui Home Industry ini merupakan sumber usaha baru bagi 

masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha kecilUMKM , usaha yang 

dilakukan di rumah ini juga melibatkan para tetangga yang berprofesi sebagai 

penenun sutera. 

Selanjutnya wawancara dengan informan berikut: 

“UsahaUMKM  membuka peluang bagi pengusaha makanan khas yang 

melakukan usahanya dari rumah, juga para pelaku usaha mikro yang 

diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk bagaimana bisa 

mengembangkan usahanya dalam setiap tantangan yang dihadapi di masa 

pandemic untuk mengembalikan ekonomi daerah yang sedang terpuruk 

dikarenakan pandemic covid, bantuan yang diberikan pemerintah kepada 

pelaku usaha menjadi angina segar untuk membantu mereka bisa tetap 

berdiri dan tetap melanjutkan usaha-usahanya dalam  menopang 

perekonomian keluarga. ( Berdasarkan hasil wawancara dengan NY, 21 

Februari 2022)”. 

Sejalan dengan narasumber sebelumnya hingga ditarik simpulan 

bahwasanya usahapemberdayaan masyarakat  melalui Home Industry, dapat 

membuka wirausaha baru bagi pengusaha makanan khashal ini  memberikan 

keuntungan bagi para pelaku usaha mikro 
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2. Faktor Penghambat Adapun faktor-faktor yang menghambat 

pemberdayaan masyarakat Home Industrydi Kabupaten polewali mandar, yaitu 

modal yang terbilang kecil, konsumen masih belum percaya terhadap mutu 

produk industry kecil, dan terbatasnya kemampuan SDM (Sumber Daya 

Manusia). 

a) Terbatasnya Kemampuan SDM 

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Perindustrian 

Kabupaten Polewali Mandar : 

’’Kualitas atau kemampuan sumberdaya manusian sendiri juga dapat 

menjadi faktor penghambat dari upaya pemberdayaan terhadap pelaku 

usaha dengan Home Industry. Tidak semua pelaku usaha atau pemilik 

usaha kerajinan makanan khas yang mampu berkembang dan bertahan 

seiring dengan perubahan zaman serta mampu menerima perubahan dari 

upaya pemberdayaan. Ada beberapa pemilik usaha yang malah 

menghentikan usahanya beberapa penyebabnya adalah kurangnya 

ketampilan dan keuletan serta kreatifitas dari masyarakat, hal itu membuat 

mereka tidak mampu untuk bertahan dengan keberadaan industri kerajinan 

lainnya’’ (Hasil Wawancara  Bapak MF 21 Februari 2022)”. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat di simpulkan bahwa 

sumber daya manusia di Kabupaten polewali mandar bisa di katakana masih 

kurang karena ada beberapa pemilik usaha yang menghentikan usahanya yang 

disebabkan oleh kurangnya keterampilan dan keuletan serta kreatifitas dari 

masyarakat itu sendiri hal tersebut membuat mereka tidak mampu bertahan 

dengan keberadaan industry kerajinan makanan yang lebih moderen lainnya yang 

tiap tahun makin meningkat dengan ketertinggalan dalam pengemasan.Meskipun 

telah di beri pelatihan-pelatihan oleh pemerintah masyarakat yang mempunyai 

skill dan keterampilan masih mayoritas orang yang sudah lanjut usia sehingga 

pemerintah mengajak para generasi muda untuk turut ikut andil meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat dalam bidangUMKM . 
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b) Konsumen Masih Belum Percaya Mutu Produk Industri Kecil Berikut 

hasil wawancara dengan pelaku Usaha di Kecamatan Campalagian 

’’Faktor-faktor penghambat lainnya menurut saya adalah masih banyak 

konsumen yang masih belum percaya terhadap mutu industri kecil padahal 

jika di bandingkan dengan mutu industry yang jumlahnya besar kami tidak 

kalah saing. Bicara tentang kualitas, kualitasolahan yang dibuat oleh 

pengusaha mikro makanan khas sebenarnya tidak kalah dengan makanan 

khas yang ada di daerah yang lain hanya saja memang kurang dalam 

packingan dan pengemasan karna bicara persoalan rasa itu bisa diadu dan 

menajdi salah satu aspek terpenting yang menjadi pertimbangan seorang 

pemilik usaha untuk tetap mempertahan cita rasa dari usahanya, Melalui 

permasalahan tersebut pemerintah Kabupaten polewali mandar akan 

mengambil langkah-langkah yang lebih efisien dan efektif yang 

menguntungkan kedua bekah pihak’’ (Hasil Wawancara Ibu NA21 

Februari 2022)”. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa 

kurangnya kepekaan dari pada pemuda untuk bagaimana bisa mengembangkan 

apa yang menjadi usaha turun temurung dari pendahulunya, ketika ini bisa dilirik 

dan dilihat bagaiaman bentuk peluang pasarnya kedepan sekiranya generasi 

muda berbondong-bondong untuk mengembangkan usaha-usaha yang turun 

temurun itu dengan asas pertimbangan pada pakingan dan mempertahankan cita 

rasa sehingga tetap bisa diterima di seluruh element masyarakat, desain menarik 

dan menciptakan cita rasa atau varian rasa yang banyak yang bisa menarik 

simpatik masyarakat itu sendiri, kehadiran pemerintah dalam hal ini sangat 

dibutuhkan untuk membantu bagaimana memperkenalkan apa yang menajdi 

peluang bisnis dari masyarakat itu sendiri untuk mengembangkan usah-usahanya 

dengan membuat wadah untuk pelaku usaha makanan khas untuk 

memperkenalkan hasil-hasil yang sudah dibuatnya.. 

c) Modal Yang Masih Kurang 
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Lebih lanjut lagi disampaikan oleh pelaku usaha di Kecamatan 

Campalagian sebagai berikut : 

“ Masalah yang di hadapi masyarakat khususnya para pelaku usaha mikro 

dan makanan khas di Kabupaten polewali mandar adalah terkendala di 

biaya, modal yang di butuhkan tidak sedikit sedangkan masyarakat di 

Kabupaten polewali mandar mayoritas ekonominya yang bisa di katakana 

masih sangat kurang. Dengan itu masyarakat sangat berharap kepada 

pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan masyarakat-masyarakat 

kecil dengan memberikan bantuan dana’’ (Hasil Wawancara Ibu NA 21 

Februari 2022)”. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa 

hingga saat ini faktor penghambatnya terkendala di biaya.Di lihat dari 

segikehidupam masyarakat yang mayoritas petani dan nelayan sehingga ekonomi 

masyarakat setempat masih sangat kurang. Masyarakat sangat berharap bantuan 

dari pemerintah daerah khususnya di Kabupaten polewali mandar untuk 

memberikan sedikit bantuan dana secara merata kepada masyarakat yang 

membutuhkan tanpa membeda-bedakannya. 

Selanjutnya wawancara dengan narasumber berikut:  

“Yang menjadi kendala dalam proses industri rumahan ini adalah modal 

yang masih kecil, karena latar belakang industry rumahan yang menggunakan 

modal pribadi dan relatif kecil sehingga kepercayaan konsumen kepada para 

pengusaha masih kurang, yang mana para pengusaha juga masih 

mengadalkanproduk yang telah dibuat oleh tetangganya untuk dijual kembali  

sehingga putaran ekonominya berputar sekitaran wilayah itu saja” ( Hasil 

wawancara 21Februari 2022)”. 

Sejalan dengan anggapan narasumber sebelumnya bahwa kendala para 

pengusaha sutera yaitu modal yang masih kecil, karena merupakan latar belakang 

usaha rumahan yang masih mengandalkan modal pribadi sehingga para 

konsumen kurang percaya pada pengusaha akan kualitas yang dihasilkan. Dari 

seluruh hasil observasi di atas, dapat di simpulkan bahwa dalam pemberdayaan 

masyarakat Home Industry Kabupaten polewali mandar memiliki dua faktor 
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yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.Faktor pendukung pemberdayaan 

masyarakat Home Industryyaitu membuka lapangan kerja, sebagai sumber 

wirausaha baru, memiliki potensi untuk berkembang serta mengadakan secara 

rutin kegiatan pameran produk daerah tiap tahunnya. Adapun faktor penghambat 

pemberdayaan masyarakat Home Industryyaitu terbatasnya kemampuan SDM 

(Sumber Daya Manusia), modalmasyarakat yag masih terbilang kurang serta 

konsumen masih belum percaya mutu produk industri kecil. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Enabling adalah Adalah suatu tindakan atau perilaku pemerintah melalui 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

dalam memberikan sebuah pelatihan tertentu yang mendukung berjalannya 

suatu proses pelaksanaan home industry.Dinas Perindustrian sebagai wadah 

yang memberikan fasilitas dalam pengelolaan bahan baku dan keterampilan 

serta ketenagakerjaan. Dinas Perindustrian hanya sebagai wadah untuk 

belajar dan mengembangkan keahlian dan keterampilaN melalui sebuah 

pelatihan 

2. Empowering Yaitu mengembangkan kemampuan yang di miliki masyarakat 

yang memiliki keterampilan. Dalam hal ini melakukan pelatihan-pelatihan desain 

yang lebih menarik agar tetap mengikuti perkembangan zamantanpa harus 

menghilangkan ciri khas dari produk tersebut 

3. Protecting Yaitu suatu usaha untuk mempertahankan agara potensi industri 

kecil dan UKM di Kabupaten Polewali Mandar mempunyai peluang untuk 

dikembangkan. Hal ini didukung oleh tersedianya para pengrajin dan pengusaha 

yang memiliki keterampilan. Para pengusaha mampu melakukan kegiatan 

dengan hasil produksi usaha industri yang memiliki keunikan tersendiri. 
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4. Dalam pemberdayaan home industry ini membuka lapangan kerja bagi 

masyarakat sekitar, rutin mengadakan pameran produk daerah dan juga mejadi 

sumber wirausaha baru. Yang menjadi faktor penghambat modal yang dimiliki 

pengusaha masih kurang, konsumen masih belum percaya dengan mutu produk 

industri kecil dan terbatasnya kemampuan SDM. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Guna mempercepat proses pemberdayaan industri kecil dan UKM di 

Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Campalagian dalam mengatasi bahan 

baku dan permodalan maka pemerintah perlu memfasilitasi dan mendorong agar 

terbentuknya kemitraan antara pihak swasta/pengusaha besar dengan pengusaha 

kecil yang belum terberdaya.Sedangkan untuk pembinaan kemampuan teknik 

dan manejerial tidak hanya sebatas pada kemampuan teknik produksi, 

kewirausahaan dan pemasaran saja, tetapi minat dan ketereampilan termasuk 

bagi generasi muda dan calon-calon pengusaha perlu adanya upaya motivasi dan 

penyelenggaraan pelatiahan. 

2. Upaya untuk memberdayakan industri kecil dan UKM melalui kegiatan 

pelatihan perlu untuk di optimalkan sehingga yang terlibat berperan aktif dalam 

pemberdayaan industri kecil dan UKM tidak hanya pemerintah dan masyarakat 

saja, tetapi pihak swasta maupul LSM juga bisa berperan secara aktif sesuai 

dengan profefesinya masing-masing. 
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3. Untuk mengatasi persaingan dengan pengusaha industri kecil dan 

UKM dari daerah lain, maka pemerintah Kabupaten Polewali Mandar hendaknya 

memfasilitasi dengan analisa dan pengamatan pasar serta melakukan pembinaan 

dan pengembangan untuk meningkatkan dayas saing produk, sehingga produk 

usaha industri kecil dan UKM tetap mempunyai keunggulan tersendiri dan 

mempertahankan nilai-nilai khas daerah. 
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