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ABSTRAK 

SRI MITA WAHYUNINGSI, H. MAPPAMIRING, H. ANWAR 

PARAWANGI, 2022. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha 

Mikro dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba 

      Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran 

tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan 

Menengah (UMKM) di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba yang 

bertujuan untuk melihat bagaimana peran pemerintah dalam mengembangkan 

umkm di Kecamatan Herlang  Kabupaten Bulukumba. Jenis dan tipe penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu 

penulis berusaha mendeskripsikan peran pemerintah daerah dalam 

mengembangkan UMKM dengan menggambarkan pemerintah yang 

mengembangkan umkm. informan penelitian ini sekertaris Kecamatan Herlang. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Data tersebut kemudian di analisis secara kualitatif yaitu 

menganalisis semua data yang berhasil di kumpulkan penulis selanjutnya di 

tampilkan dalam bentuk kalimat sesuai dengan hasil wawancara dari informan. 

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam 

pemberdayaan usaha mikro dan menengah (UMKM) di Kecamatan Herlang 

Kabupaten Bulukumba sudah memberdayakan dan mengembangkan para pelaku 

umkm yang ada di kecematan herlang dan juga Kecamatan Herlang membangun 

umkm tersebut untuk membuka lapangan kerja untuk para pelaku umkm berefek 

yang sangat luar biasa bagi umkm karena peningkatan sisi ekonomi pengusaha 

kecil diberi kepada pemerintah. umkm sudah mendapatkan izin dan mendapatkan 

bantuan dari bank-bank. Dinas Koperasi  sangat peduli dengan para pelaku  umkm 

juga membuka pelatihan agar usahanya makin berkembang dari sebelumnya. 

Pemerintah Kecamatan Herlang mendorong para pelaku UMKM untuk inovatif 

dan kreatif serta Kecamatan Herlang sudah berkerjasama dengan Kantor Dinas 

penanaman modal,pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja Kabupaten 

Bulukumba membantu  mengsosialisasikan. 

Kata Kunci : Peran, Pemberdayaan, UMKM 

 

 

 

 



 

 

vi 

 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 

rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan 

Menengah (UMKM) di Kecamatan Herlang Kabupaten bulukumba ”. Skripsi ini 

merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh 

gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Pada lembaran ini penulis hendak menyampaikan terimakasih yang sedalam 

dalamnya kepada kedua orang tua, Ayahanda Muhammad Arfah dan Ibunda  Nur 

Daya atas segala kasih sayang, cinta, penghormatan serta Do’a yang tulus dan 

ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi 

pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menggapai cita-

cita. Ucapan terimakasih kepada segenap keluarga besar yang telah memberikan 

motivasi dan dukungan moril maupun materil demi kesuksesan penulis. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud  tanpa 

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

ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-

besarnya kepada yang terhormat Ayahanda Dr. H. Mappamiring , M.Si selaku 

pembimbing I dan Ayahanda Dr. Drs. H. Anwar Parawangi , M.Si selaku 

pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya dalam 



 

 

vii 

 

membimbing dan memeberikan petunjuk yang begitu berharga dari awal 

persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini. 

       Penulis juga tak lupa hanturkan terimakasih kepada : 

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

Muhammadiyah Makassar. 

2. Ibunda Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. 

3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 

Negara yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas hal-hal yang 

berhubungan Administrasi perkuliahan dan kegaitan akademik. 

4. Ibunda Nurbiah Tahir, S.Sos, M.Ap selaku Sekretaris Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara berkat motivasi yang diberikan penulis merasakan semangat 

yang luar biasa dalam melewati masa pahit dan masa sulit di akhir perkuliahan. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah menyumbangkan 

ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan 

dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis. 

6. Para pihak Instansi Kecamatan Herlang Kabupaten bulukumba yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 



 

 

viii 

 

7.  teman-teman angkatan 2018 yang telah banyak membantu dan menyemangati 

dalam pembuatan skripsi. 

8. Saudara dan keluarga saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi 

selama mengerjakan skripsi ini. 

9. Kepada teman saya indah rosnani, ermi sulastri  dan kakak saya  yang telah 

banyak membantu saya selama dalam proses penelitian ini. 

10. Para pihak yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya 

sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. 

Diakhir tulisan ini, penulis memohon maaf kepada semua pihak atas segala 

kekurangan dan kekhilafan, disadari maupun yang tidak disadari. Demi 

kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatmya membangun sangat 

penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan 

sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. 

 

                                                                                            Makassar, 8 April 2022 

 

                                                                                                Penulis, 

 

 

 



 

 

ix 

 

DAFTAR ISI 

SAMPUL ........................................................................................................................ i 

HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................................... ii 

HALAMAN PENERIMAAN ..................................................................................... iii 

HALAMAN  PERNYATAAN ................................................................................... iv 

ABSTRAK .................................................................................................................... v 

KATA PENGANTAR ................................................................................................. vi 

DAFTAR ISI.............................................................................................................. viii 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1 

A. Latar Belakang .................................................................................................. 1 

B. Rumusan Masalah ............................................................................................. 8 

C. Tujuan Penelitian .............................................................................................. 8 

D. Manfaat Penelitian ............................................................................................ 8 

BAB II TINJUAN PUSTAKA .................................................................................... 9 

A. Penelitian Terdahulu ......................................................................................... 9 

B. Teori dan Konsep ............................................................................................ 10 

C. Kerangka Pikir ................................................................................................ 30 

D. Fokus Penelitian .............................................................................................. 32 

E. Deskripsi Fokus Penelitian ............................................................................. 32 

BAB III METEDO PENELITIAN ........................................................................... 34 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian .......................................................................... 34 

B. Jenis dan Tipe Penelitian ................................................................................ 34 

C. Informan .......................................................................................................... 35 

D. Teknik Pengumpulan Data .............................................................................. 35 

E. .Keabsahan Data ............................................................................................. 37 

F. Keabsahan Data .............................................................................................. 38 

 



 

 

x 

 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................... 40 

A. Deskripsi Objek Penelitian ............................................................................. 40 

B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Menengah 

(UMKM) Di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba ............................. 44 

C. Pembahasan .................................................................................................... 48 

BAB V PENUTUP ...................................................................................................... 65 

A. Kesimpulan ..................................................................................................... 65 

B. Saran ............................................................................................................... 65 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 67 

LAMPIRAN................................................................................................................ 70 

 



 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pada tahun 1998 Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang 

menyebabkan jatuhnya  perekonomian  nasional. Banyak usaha-usaha skala besar 

berbagai sektor termasuk industri perdagangan dan jasa yang  mengalami stagnasi 

bahkan sampai terhenti aktifitasnya. Namun, usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM) dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian di tengah 

keterpurukan akibat  krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi. Kegiatan 

usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan  salah satu bidang yang 

dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi 

wadah yang baik bagi  penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. 

       dalam  (Udang- undang Nomor 20 tahun 2008). Kriteria usaha mikro yang 

dimaksud, yaitu: 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp .50 juta, tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 2) Memiliki hasil penjualan 

tahunan.  

     UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya tidak membutuhkan 

persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahliah (keterampilan) pekerja, 

dan penggunaan modal usaha relative sedikit serta teknologi yang digunakan 

cenderung sederhana. UMKM  masih memegang peranan penting dalam 

perbaikan perekonomian Indonesia, baik di tinjau dari segi jumlah usaha segi 

penciptaan lapangan kerja maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang 

di ukur dengan pengusaha kecil. 
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Usaha mikro dan menengah (UMKM) yang berkembang saat ini terbagi 

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

listrik, gas, air bersih, perdangangan, hotel, restoran, jasa-jasa swasta, dan industri 

pengolahan yang salah satunya mencakup industri kreatif. Sektor industri kreatif 

yang diyakini mampu bertahan  ketika berbagai sektor lain dilanda krisis 

keuangan global. Pemerintah  mulai melirik industri kreatif sebagai alternatif roda 

penggerak ekonomi yang akan terus berputar.        

               Menurut Agung Pascasuseno dikutip oleh Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono dalam (2014), “ekonomi kreatif  merupakan ekonomi gelombang ke-4 

yang mana kelanjutan dari ekonomi gelombang ketiga dengan orientasi pada 

kreativitas, budaya, serta warisan budaya dan lingkungan”.  

         Departemen Perdagangan (2008) menyebutkan  industry  kreatif adalah 

bagian tak terpisahkan dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif dapat dikatakan 

sebagai system transaksi penawaran dan permintaan yang bersumber pada 

kegiatan ekonomi yang di gerakkan oleh sector industri yang disebut industri 

kreatif. Pemerintah  menyadari bahwa ekonomi kreatif yang fokus pada. 

penciptaan barang dan jasa dengan  mengandalkan  keahlian, bakat dan kreativitas 

sebagai kekayaan intelektual adalah berapa bagi ekonomi Indonesia untuk 

bangkit, bersaing, dan meraih keunggulan dalam ekonomi global. Pemerintah 

Indonesia pun mulai melihat bahwa berbagai subsektor dalam industri berpotensi 

untuk dikembangkan karena bangsa Indonesia mempunyai sumber daya insani 

kreatif dan warisan budaya yang kaya. Selain itu, industry kreatif juga dapat 

memberikan kontribusi di beberapa aspek kehidupan. 
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         Industri kreatif perlu dikembangkan di Indonesia karena memiliki peranan 

penting dalam pengembangan ekonomi Negara dan Daerah (Departemen 

Perdagangan, 2008). Pertama, sektor industri kreatif memberikan kontribusi 

ekonomi yang  signifikan  seperti  peningkatan  lapangan  pekerjaan,  peningkatan 

ekspor, dan sumbangannya terhadap PDB. Kedua, menciptakan Iklim bisnis 

positif yang berdampak  pada sektor lain. Ketiga, membangun citra dan identitas 

bangsa  turisme, ikon Nasional, membangun budaya, warisan budaya, dan nilai 

lokal. Keempat, berbasis kepada Sumber Daya yang terbarukan seperti ilmu 

pengetahuan dan peningkatan kreatifitas. Kelima, menciptakan inovasi dan 

kreativitas yang  merupakan  keunggulan  kompetitif suatu bangsa. Terakhir, 

dapat  memberikan  dampak sosial yang positif seperti peningkatan  kualitas hidup 

dan toleransi sosial. 

       Kecamatan Herlang yang  memiliki warisan budaya lokal yang berpotensi 

bagus untuk dikembangkan. Namun, pihak akademisi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) mengaku Kecamatan Herlang sendiri masih belum optimal 

mengolah ekonomi kreatif yang menjadi ciri khas lokal yang terbentuk melalui 

produk-produk UMKM kreatif mereka. Hal ini  mengakibatkan Kabupaten 

Bulukumba mengalami ketertinggalan dengan Kabupaten lain di Sulawesi  

Selatan dalam koridor apresiasi  terhadap kearifan budaya lokal. Daerah-daerah 

lain tersebut telah  mengakomodir dan  menunjang sisi unik produk lokalnya, 

sehingga masyarakat umum  mengenal produk yang berfrase dengan asal daerah  

mereka. Pemerintah  Dinas Koperasi dan UMKM  menyebutkan UMKM yang 
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bergerak di bidang ekonomi kreatif atau biasa disebut industri kreatif di 

Kabupaten Bulukumba  cukup banyak, salah satunya di Kecamatan Herlang 

      Kabupaten  Bulukumba  salah satu  yang berpotensi menjadi pusat industri 

kreatif  yang  dikenal . UMKM   yang ada di wilayah Kabupaten Bulukumba  

terus berkembang hingga sekarang, dan berpotensi berkembang menjadi lebih 

pesat jika dipasarkan dengan tepat. Salah satu pemasaran produk-produk UMKM 

yang dilakukan, dengan memanfaatkan berkembangnya  yang menjadi kawasan 

parawisata yang sekarang diminati wisatawan asing maupun lokal. Hal ini 

menjadi sebuah potensi, terutama dalam kondisi-kondisi tertentu dimana jumlah 

pendatang lebih meningkat dan memudahkan akses penjualan produk. Namun 

potensi tersebut belum dapat dimaksimalkan  melihat permasalahan UMKM 

berbasis ekonomi kreatif pada umumnya terletak pada sumber daya manusia, 

modal, dan penguasaan teknologi moderen.  

      Adanya  permasalahan tersebut, maka pendapatan yang di peroleh para pelaku 

UMKM berbasis ekonomi kreatif bisa dikatakan belum bias menunjang 

perekonomian  mereka, hal ini perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari 

Pemerintah atau Dinas terkait maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih 

kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan 

perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM agar 

pendapatan masyarakat Kecematan Herlang bisa meningkat. Pemerintah  perlu 

meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM berbasis ekonomi kreatif. 

               Dari hasil penelitian yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa 

baik dari pemerintah maupun pelaku UMKM di kecematan herlang di Kabupaten  
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bulukumba setuju dan  sepemikiran bahwa peran pemerintah seharusnya hadir 

diberbagai ini sebagai fasilitator, regulator dan katalisator dalam  pemberdayaan 

UMKM di Kecamatan Herlang  Kabupaten Bulukumba  agar dalam pelaksanaan 

pemberdayaannya dapat dilakukan secara runtut dan terintegrasi. 

               Peran  pemerintah  sendiri dalam hal fasilitator sudah ada dalam  

upayanya memberdayakan UMKM di Kecamatan Herlang Kabupaten 

Bulukumba. punya   fasilitas yang tidak begitu banyak diberikan  oleh dinas 

terkait dalam hal modal, pemasaran, pelatihan, dll. Contohnya dalam hal 

pemasaaran, dinas terkait sendiri sudah  memfasilitasi bisa dilihat dari pendapat 

yang diberikan tentang pemasaran, namun realitasnya bahwa fasilitas yang sudah 

diberikan masih belum berjalan optimal dalam fungsinya memfasilitasi pelaku 

UMKM di bidang  pemasaran.  

      Peran pemerintah  sebagai regulator yaitu  membuat kebijakan-kebijakan 

sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. 

Sebagai  regulator pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha 

tetap kondusif sehingga UMKM itu sendiri dapat berkembang. Pemerintah 

merupakan pihak yang mampu  menerapkan aturan  agar kehidupan dapat berjalan 

baik dan dinamis, dalam hal ini Peran Pemerintah khususnya dalam  penjelasan 

dinas terkait merasa sudah melakukakan perannya sebagai regulator. Penemuan  

penelitian di atas menandakan bahwa peran pemerintah sebagai regulator memang 

sudah dijalankan dan pelaksanaanya juga sudah dijalankan, akan  tetapi dalam  

menjalankan perannya sebagai regulator, masih belum ada sinergitas terkait 

pembagian tupoksi tugas dan  kewenangannya antara dinas-dinas terkait dalam  
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pemberdayaan UMKM dan ditambah pelaku UMKM sendiri kebanyakan besar 

tidak atau kurang mengetahui perihal regulasi atau aturan-aturan yang ada.  

    Pengertian dari katalisator adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya 

perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat proses suatu 

peristiwa. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah juga 

berperan sebagai pihak stimulant untuk  mempercepat  proses perkembangan dari 

UMKM. Keterlibatan pemeritnah dalam proses perkembangan ini tidak bisa 

dilakukan  secara  menyeluruh, tetapi hanya sebagai faktor mempercepat saja. 

Pemerintah  dapat  melakukan  berbagai  langkah  seperti  pemberian  

penghargaan  terhadap  UMKM, pemberdayaan komunitas kreatif untuk 

produktif, prasarana  intelektual, dll. Peran pemerintah sebagai katalisator 

memang sudah berjalan namun dirasa kurang maksimal sendiri bisa dikatakan 

masih baru dirintis kembali oleh pemerintah  Kabupaten bulukumba karena 

potensi yang ada dan kekhasan yang dimilikinya maka dari itu peran pemerintah 

di sini sebagai katalisator khususnya sangat diperlukan  secara intens dan terus 

menerus sehingga di Kecamatan Herlang dapat besar dan berjaya seperti di daerah 

lain mengingat potensi besar dan kekhasan yang dimiliki. 

         Dalam  pemberdayaannya sendiri menurut Suyoto Usman ada beberapa 

Indikator-indikator pemberdayaan UMKM. Sunyoto Usman mengungkapkan 

pendapatnya bahwa keberhasilan dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh 

pemerintah  maupun swasta mempunyai 5 (lima) indikator pokok, dari indikator- 

indikator tersebut bisa disimpulkan bahwa: 
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a. Sudah ada dana bantuan   modal usaha berupa pinjaman atau kredit usaha  

ada  pelaku UMKM, namun masih ada pelaku UMKM yang belum 

mengetahui  hal tersebut sehingga belum bisa memanfaatkan fasilitas 

tersebut. 

b. Belum optimalnya  pembangunan   prasarana dan  pengoptimalan prasarana 

untuk mendongkrak kegiatan UMKM. 

c. Masih belum adanya pemberian  sarana pemasaran secara nyata kepada 

pelaku UMKM dalam  bidang  pemasaran, masih hanya seputar pelatihan 

memasarkan online dan dengan pameran-pameran yang diadakan. 

d. Sudah seringnya dilakukan pelatihan-pelatihan  guna mendongkrak hasil 

produksi dan kualitas produksi para pelaku UMKM tersebut. 

e. Sudah  adanya  pelatihan kelembagaan guna kemandirian para pelaku 

UMKM dalam dalam   menjalankan dan  mengurus internal usahanya, namun 

terkadang masih ada pelaku UMKM yang belum menerapkan hasil dari 

pelatihan yang ada. 

     Masalah  yang di hadapi pengusaha kecil yang paling menonjol 

menyangkut  menyediakan  pembiyaan modal usaha. Kebutuhan modal 

sangat terasa pada saat sesorang  ingin memulai usaha baru. Alhasil,biasanya 

bila motivasinya  kuat,sesorang akan tetap memulai usaha kecil tetapi dengan 

modal seadanya. 
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 Pada usaha yang sudah berjalan, modal tetap menjadi  kendala lanjutan 

untuk berkembang. masalah yang menghadang pengusaha kecil menyangkut 

kemampuan akses pembiayaan,dan tata kelola pengusaha kecil serta akses 

informasi.kesulitan  pengusaha kecil  mengakses sumber-sumber modal 

karena keterbatasan informasi dan kemampuan menembus sumber modal 

tersebut. Padahal pilihan sumber modal sangat banyak dan beragam. 

B. Rumusan Masalah  

       Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha mikro di            

Kecamatan Herlang  

C. Tujuan Penellitian  

       Untuk mengetahui sudah efektivitas kah peran pemerintah daerah dalam 

pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Herlang 

D. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis  

1. Dapat dijadikan refensi untuk pembahasan yang berkaitan dengan 

bagaimana peran pemerintah terhadap pemberdayaan usaha mikro 

kecil dan menengah (UMKM) 

2. Memberikan  masukkan terhadap pemerintah terhadap penerapan 

pemberdayaan usaha mikro yang baik. 

b. Secara Praktis 

Dapat membantu masyrakat dalam usaha mikro yang sedang dilaksanakan 

di Kecamatan Herlang 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Sebagai hasil riset terdahulu yang relevan dengan riset ini , antara lain: 

1. Y. Sri Susilo  (2010) dengan judul riset “Strategi meningkatkan daya 

saing umkm dalam menghadapi implementasi caftan dan mea Desriptif  

kualitatif Ukm harus meningkatkan daya saing perusahaan maupun daya 

saing prodaknya agar tetap mampu bertahan dan dapat memanfaatan 

peluang. Kunci utama terhadap pada umkm itu sendiri.” 

2. Dias Satria Ayu Prasmestari (2011) dengan judul riset “Strategi 

pengembangan industry kreatif untuk meningkatkan daya saing pelaku 

ekonomi local Desriptif  kualitatif Industry kreatif distro di kotamalang: 

1. Produksi dan bahan bakukurang efisien 

2. Tidak adanya dukungan dari pemerintah   

3. Kurang promosi keluar daerah Alternatif kebijakan meliputi : 

a Pemberian intensifpadaindustry reatif 

b Pembinaan pekerja kreatif 

c Peningkatan kemitraan sesama industry kreatif 
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3. Edy Suandi Hamid (2011) dengan judul riset Strategi pengembangan 

usaha mikro kecil dan menengah di provinsi daerah istimewa Yokyakarta. 

Desriptif  kualitatifUMKM di Provinsi DIY, antara lain: 

                1. Pemasaran 

   2.  Modal dan pendanaan 

   3. Inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi 

   4. Pemakaian bahan baku 

   5. Peralatan produsi 

Direkomendasikan berbagai Kebijakan dan strategi meliputi: 

1.Berbagai pelatihan dalam pengembangangan produk yang lebih variatif 

dan beriontasi ualitas dengan berbasis sumber daya local 

2. Dukungan pemerintah pada pengembangan proses produksi dengan 

revitalisasi  mesin dan peralatan yang lebih modern Pengembangan produk 

yang berdaya saing tinggi dengan muatan ciri khas lokal 

B. Teori dan Konsep 

1. Teori peran 

       Sebenarnya ada hubungan antara konsep dari teori peran dengan teori 

symbolic interaction. Peran didefinisikan sebagai hardpan social terhadap 

posisi sebuah status dan apa yang harus dilakukan oleh individu dalam 

masyarakatnya. Peran (role) didefinikan  sebagai harapan  sosial dan  harapan 

sosial tersebut merupakan bagian dari self. Self dapat bentuk dari beberapa 

peran  yang  di mainkan  oleh  individu. Teori peran dapat dimengerti baik 

dari aspek  Psikologi  maupun  sosial pada sifatnya. Serangkaian  peran dalam 
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masyarakat membentuk struktur di dalamnya dimana interaksi sosial dapat 

terjadi secara tertib. 

     Dilihat dari perspektif symbolic interaction theory, secara jelas bahwa 

aspek psikologis dari self adalah bagian dari peran yang komplek yang 

dimainkan dalam  hidup. Perilaku  kita  ada  pertimbangan dari kontek  

tertentu tentang apa yang kita harapkan dalam situasi tertentu. Peran yang 

dimainkan oleh orang lain dalam kehidupan dimasa lalu (masa kecil) 

merupakan bagian dari pengalaman kita yang sulit untuk diubah di usia 

dewasa. Hal ini  memungkinkan  untuk memahami dan melakukan intervensi 

secara menyeluruh terhadap kesulitan yang dihadapi seseorang dengan 

memahami  peran yang dimainkan  oleh orang yang bersangkutan, harapan 

terhadap  peran   tersebut dan jaringan orang lain dengan siapa orang tersebut 

berinteraksi dalam melakukan peran sosial. (Dale, et al, 2006) 

2. Peran Pemerintah Daerah  

   Menurut Miftah Thoha, “Peranan merupakan serangkaian perilaku yang 

diharapkan dilakukan oleh seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan 

suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan”. Dalam 

bahasa organisasi, peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan 

merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan persyaratan dan 

tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Hakikatnya peranan adalah perwujudan 

interaksi antara orang- orang dalam organisasi. Dengan demikian banyak yang 

bisa dilakukan olehnya untuk merencanakan intervensi kearah perubahan, 

perbaikan dan penyempurnaan organisasi. 
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     Menurut The Liang Gie, Pemerintah  daerah  adalah satuan-satuan 

organisasi pemerintah yang berwenang untuk  menyelenggarakan segenap 

kepentingan  setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang 

dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah. 

    Peran  Pemerintah Daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan  

bersifat  partisipatif  adalah sangat penting. Hal ini karena Pemerintah  Daerah 

adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga 

mengenal kebutuhan rakyat setempat. Dalam penelitian  ini yang dimaksud  

dengan  pemerintah  daerah adalah  lembaga atau  instansi yang  bertanggung  

jawab sepenuhnya dari  penyelenggaraan pengembangan sektor Usaha Mikro 

dan Menengah di Kecamatan Herlang. Lembaga atau instansi yang dimaksud  

dalam  penelitian  ini  yakni  Dinas  Koperasi   dan  UMKM  yang berperan 

sebagai pemeran utama dalam pengembangan UMKM di Kabupaten 

Bulukumba. 

     Pembangunan ekonomi nasional dan daerah tidak dapat terlepas dari 

kontribusi  UMKM. Sektor  UMKM sangat berjasa dalam penyediaan lapangan  

pekerjaan  karena dapat  mengurangi angka pengangguran. Oleh karena itu, 

peran pemerintah  pusat maupun  daerah berperan penting untuk 

mengembangkan UMKM agar UMKM menjadi tonggak dari perekonomian  

nasional  maupun Daerah. 

      Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang 

pembagian  urusan  Pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki urusan wajib 

yang harus diselenggarakan. Ada urusan wajib bagi Pemerintah Daerah, salah  
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satunya  adalah harus diselenggarakannya koperasi dan usaha kecil dan  

menengah. Kemudian, pada  Peraturan Pemerintah  nomor 41 tahun 2007 

tenatng struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah daerah, dijelaskan  bahwa  

penanganan  urusan wajib  seperti  koperasi dan usaha kecil menengah, 

hendaknya dikelola oleh sebuah satuan direktif yang berbentuk Dinas. 

3. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Menengah (UMKM)  

a. Konsep Pemberdayaan UMKM  

  Pemberdayaan ekonomi merupakan suatu komitmen politik untuk 

mengubah  paradigma ekonomi konglomerasi secara bertahap dengan 

menumbuhkan  kegiatan ekonomi lapis bawah. Tujuan pemberdayaan 

usaha kecil yaitu  untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan 

mereka agar mandiri serta berkembang menjadi usaha menengah. Menurut 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro dan 

menengah pasal 1 ayat 8 menyatakan pemberdayaan adalah upaya yang 

dilakukan  oleh  Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk 

penumbuhan iklim usaha, pembinaan, dan  pengembangan sehingga usaha 

kecil  mampu  menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha 

yang tangguh dan mandiri. 

    Sehingga Pemberdayaan  UMKM diartikan  sebagai  upaya  

peningkatan  profesionalisme  dan  kinerja  pelaku  pembangun di Daerah, 

termasuk aparatur, organisasi sosial  kemasyarakatan, Lembaga  Swadaya 

Masyarakat (LSM), dunia usaha, dan anggota  masyarakat untuk 

mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi 
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dan  harapan  masyarakat  untuk  mewujudkan peningkatan kualitas hidup 

kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dalam 

pemberdayaan UMKM dapat menambah kesempatan kerja dan 

meningkatkan  nilai tambah dengan  memanfaatkan  pasar  dalam  negeri 

dan pasar luar negeri. Pemberdayaan  UMKM akan meningkatkan 

ekonomi  masyarakat, karena UMKM akan berpengaruh langsung 

terhadap tingkat  pendapatan  masyarakat sekitar. Oleh karenanya, sangat 

perlu dilakukan  upaya pemberdayaan UMKM secara maksimal. Menurut 

sjaifudian, strategi upaya pemberdayaan Usaha mikro, Kecil dan 

Menengah yaitu: 

1. Strategi Peningkatan  Kemampuan Finansial Kemampuan finansial 

merupakan salah satu bagian  penting dalam   Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah, sehingga Pemerintah  dapat   melakukan pengembangan 

Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah dengan upaya atau cara 

pemberian  pinjaman maupun hibah. 

2. Strategi Pengembangan Pemasaran Pasar bebas akan memberikan 

kesempatan yang besar kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

untuk mengembangkan  pasar. Pemerintah juga dapat menunjang atau 

mendukung hal tersebut dengan  membuat kebijakan untuk membantu 

dalam sektor perizina dan juga promosi usaha. 

3. Strategi  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  Sebagian  besar dari 

usaha  mikro dan menengah  memiliki  sumber  daya manusia yang 

rendah sehingga sangat membutuhkan peningkatan dan 
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pengembangan sumber daya manusia yang berperan dalam 

menjalankan  usaha mikro dan menengah. Peningkatan dan 

pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan 

mengadakan diklat dan  pelatihan  untuk meningkatkan kemampuan 

yang dimiliki oleh sumber daya manusia usaha mikro dan menengah. 

4. Strategi   Pengaturan  dan Perizinan Strategi  pengaturan  dan  

perizinan dapat dilakukan dengan cara selalu memantau 

perkembangan dari Usaha Mikro dan Menengah, dan dengan 

memberikan kemudahan dalam hal pengurusan izin untuk 

pengembangan para pelaku UMKM. 

5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  

      Definisi UMKM diatur  dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU terebut, dinyatakan  

bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan  dan 

atau  badan  usaha  perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro 

sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha 

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak  perusahan  atau  

bukan  anak cabang 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 UU 

tersebut. Sehingga Definisi UMKM adalah usaha yang bergerak di 
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bidang usaha yang memainkan peranan penting terhadap masyarakat, 

dikarenakan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan 

penyerapan tenaga kerja. 

     Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang di gunakan untuk 

mendefinisikan  UMKM  seperti yang tercantum  dalam Pasal 6 adalah  

nilai  kekayaan  bersih  atau  nilai aset tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria 

sebagai berikut: 

a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak 

Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta. 

b. Usaha kecil dengan  nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan 

paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat  usaha  memiliki  hasil  penjualan  tahunan lebih dari 

Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000,00. 

c. Usaha  menengah  adalah  perusahaan dengan  nilai kekayaan 

bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar 

hasil  penjualan  tahunan di atas Rp.2,5 milyar  sampai paling 

tinggi Rp.50 milyar. 
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6. Karakteristik Usaha Mikro  

      Dalam   buku  Pandji  Anoraga  diterangkan  bahwa  secara  umum, 

sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:  

a) Sistem  pembukuan  yang  relatif  administrasi  pembukuan sederhana 

dan cenderung  tidak mengikuti  kaidah  admistrasi  pembukuan 

standar. Kadang kala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit 

untuk menilai kerja usahanya. 

b) Margin usaha yang  cenderung  tipis  mengingat persaingan yang sangat 

tinggi. 

c) Modal terbatas dan Pengalaman menejerial dalam mengelola 

perusahaan masih sangat terbatas. 

d) Skala ekonomi yang terlalu  kecil sehingga sulit  mengharapkan untuk 

mampu menekan biaya mencapai titik efisieni jangka panjang. 

e) Kemampuan  pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat 

terbatas. 

f) Kemampuan  untuk sumber dana dari pasar  modal terendah, mengingat 

keterbatasan salam  sistem administrasinya. Untuk  mendapatkan dana 

dipasar  modal, sebuah perusahaan  harus mengikuti  sistem 

administrasi standar dan harus transparan. 

       Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya 

kelemahan-kelemahan  yang sifatnya potensial terhadap timbulnya 

masalah. Hal  ini  menyebabkan  berbagai  masalah  internal  terutama 
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yang berkaitan dengan keterbatasan Modal yang tampaknya sulit untuk 

mendapatkan solusi yang jelas. 

1. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro  

 UMKM memiliki  beberapa  kekuatan potensial yang merupakan andalan 

yang  menjadi  basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:  

a. Mengembangkan kreativitas usaha baru dan sumber wirausaha baru 

keberadaan usaha kecil dn menengah selama ini terbukti dapat 

mendukung tumbuh kembang nya wirausaha baru. 

b. Melakukan inovasi.  

c. Kebergantungan usaha besar terhadap usaha kecil.  

d. Daya tahan usaha.  

    Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan 

permasalahan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah :  

a. Bidang manajemen  

b. Organisasi  

c. Teknologi  

d. Permodalan.  

e. Operasional dan teknis dilapangan.  

f. Kendala  pemasaran produk sebagian besar pengusaha industri kecil 

lebih  memprioritaskan  pada aspek produksi sedangkan fungsi fungsi 

pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya. Khususnya dalam 

informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya 

berfungsi sebagai tukang saja. 
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g. Kendala perizinan, serta biaya biaya non teknis dilapangan yang sulit 

untuk dihindarkan. 

2. Masalah yang dihadapi UMKM 

        Menurut Tambunan (2002: 73) perkembangan UMKM di Indonesia  

tidak lepas dari berbagai macam masalah. Pada umumnya permasalahan 

yang dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) antara lain 

meliputi: 

1) Faktor Internal 

a. Kurangnya  permo dalan  Permodalan   merupakan  faktor  utama 

yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. 

Kurangnya  permodalan UMKM, oleh karena  pada  umumnya  

usaha kecil dan menengah  merupakan usaha perorangan atau 

perusahaan yang  sifatnya  tertutup  yang  mengandalkan  pada   

modal dari sisi pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan 

modal pinjaman  dari bank atau  keuangan  lainnya    sulit 

diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang 

diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. 

b. Sumber   Daya Manusia (SDM) yang Terbatas Sebagian besar 

usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha 

keluarga yang  turun  temurun.  Keterbatasan  SDM usaha kecil 

baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan 

keterampilannya sangat berpengaruh terhadap management 

pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk 
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berkembang  dengan  optimal. Di samping itu dengan keterbatasan 

SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi 

perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing 

produk yang dihasilkan. 

c. Lemahnya  Jaringan  Usaha dan Kemampuan  Penetrasi Pasar 

usaha  kecil   yang  pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, 

mempuanyai  jaringan  usaha yang sangat terbatas dan kemampuan  

penetrasi  pasar yang rendah, oleh karena penduduk yang  

dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas  

yang  kurang  kompetitif. Berbeda dengan usaha yang telah  

mempunyai  jaringan yang sudah solid serta didukung dengan 

teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang 

baik. 

2) Faktor Eksternal 

a. Iklim usaha Belum Sepenuhnya Kondusif Kebijaksanaan 

Pemerintah untuk menumbuh kembangkan usaha kecil dan 

menengah (UMKM), meskipun dari tahun ke tahun terus 

disempurnakan, namun  dirasakan belum  sepenuhnya kondusif. hal 

ini terlihat antara lain  masih terjadinya persaingan yang kurang 

sehat antara pengusaha- pengusaha kecil dengan pengusaha-

pengusaha besar. 

b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha Kurangnya informasi 

yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 



21 

 

 

teknologi, menyebabkan  sarana dan   prasarana yang mereka 

miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung 

kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. 

c. Impikasi  Otonomi  Daerah  Dengan  berlakunya Undang-Undang 

No.22 tahun 1999  tentang  Otonomi  Daerah,  kewenangan daerah 

mempunyai  otonomi  untuk  mengatur dan  mengurus  masyarakat 

setempat. Perubahan  system ini akan mengalami implikasi 

terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-

pungutan baru  yang   dikenakan  pada  usaha  kecil dan  menengah 

(UMKM). Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan 

menurunkan daya saing usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM). Di samping  itu  semangat  kedaerahan  yang  

berlebihan, kadang  menciptakan  kondisi yang kurang menarik 

bagi  pengusaha  luar  daerah  untuk  mengembangkan  usahanya di 

Daerah tersebut. 

d. Implikasi Perdagangan Bebas Sebagaimana diketahui bahwa AFTA 

yang mulai berlaku tahun 2003 dan APEC tahun 2020 yang 

berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk 

bersaing  dalam  perdagangan  bebas. Dalam  hal ini, mau tidak 

mau  usaha  kecil dan menengah (UMKM) dituntut untuk 

melakukan    proses  produksi  dengan  produktif  dan efisien, serta 

dapat  menghasilkan  produk  yang sesuai dengan frekuensi pasar 

global dengan standar kualitas. 
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e. Sifat produk dengan Lifetime Pendek Sebagian besar produk 

Industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-

produk fasiondan kerajinan dengan lifetimeyang pendek. 

f. Terbatasnya Akses Pasar. Terbatsanya akses pasar akan 

menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan 

secara  kompetitif  baik  di pasar    nasional  maupun  internasional. 

3. Pengertian Kewirausahaan  

      Dalam mengartikan kewirausahaan terlebih dahulu harus memahami 

arti dari wirausaha dan wirausahawan. Wirausaha dari segi etimologi 

berasal dari kata wira dan usaha. Wira, berarti pejuang, pahlawan, manusia 

unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani dan berwatak agung. Usaha, 

berarti perbuatan amal, berbuat sesuatu. Wirausahawan menurut Joseph 

Schumpeter (1934) adalah seorang inovator yang mengimplementasikan 

perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. 

Kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk : (1) memperkenalkan produk 

baru, (2) memperkenalkan metode produksi baru, (3) membuka pasar yang 

baru (new market), (4) memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau 

komponen baru, atau (5) menjalankan organisasi baru pada suatu industri. 

Dari arti wirausaha dan wirausahawan tersebut, maka kewirausahaan dapat 

diartikan sebagai berikut :  

a. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku 

yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, 

kiat, proses dan hasil bisnis (Achmad Sanusi, 1994). 
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b. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu 

yang baru dan berbeda (ability to create the new and different). 

(Drucker, 1959). 

c. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi 

dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk 

memperbaiki kehidupan (Zimmerer, 1996). 

d. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai 

suatu usaha (star-up phase) dan perkembangan usaha (venture growth). 

(Soeharto Prawiro, 1997). 

e. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan 

seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada 

upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi 

dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka 

memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh 

keuntungan yang lebih besar. (Keputusan Menteri Koperasi dan 

Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 961/KEP/M/XI/1995). 

f. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan (ability) dalam berfikir 

kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, 

tenaga penggerak tujuan, siasat kiat dan proses dalam menghadapi 

tantangan hidup. (Soeparman Spemahamidjaja, 1977). 
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g. Kewirausahaan adalah suatu sifat keberanian, keutamaan dalam 

keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan 

sendiri. (S. Wijandi, 1988). 

h. Kewirausahaan didefinisikan sebagai bekerja sendiri (self-

employment). (Richard Cantillon, 1973).  

      Dari berbagai pendapat para ahli di atas, maka dapat disarikan 

bahwa pengertian kewirausahaan adalah sebuah proses mengkreasikan 

dengan menambahkan nilai sesuatu yang dicapai melalui usaha keras 

dan waktu yang tepat dengan memperkirakan dana pendukung, fisik, 

resiko sosial, dan akan menerima reward berupa keuangan dan 

kepuasan serta kemandirian personal. Melalui pengertian tersebut, 

terdapat empat ciri yang dimiliki oleh seorang wirausahawan, yaitu : 

 1) Proses berkreasi yakni mengkreasikan sesuatu yang baru dengan 

menambahkan nilainya. Penambahan nilai ini tidak hanya diakui oleh 

wirausahawan semata, tetapi juga oleh konsumen yang akan 

menggunakan hasil kreasi tersebut. 

2) Komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang 

diberikan. Semakin besar fokus dan perhatian yang diberikan dalam 

usaha ini maka akan mendukung proses kreasi yang akan timbul dalam 

kewirausahaan. 
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3) Memperkirakan resiko yang mungkin timbul. Dalam kondisi ini resiko 

yang mungkin terjadi berkisar pada resiko keuangan, fisik dan resiko 

sosial. 

4) Memperoleh reward. Dalam hal ini reward yang terpenting adalah 

independensi atau kebebasan yang diikuti dengan kepuasan pribadi, 

sedangkan reward berupa uang biasanya dianggap sebagai suatu bentuk 

derajat kesuksesan usahanya. 

7. Perkembangan Wirausaha 

         Istilah “entrepreneur” lahir di dunia Barat, yang menurut sejarah awalnya 

dipergunakan oleh Richard Cantillon tahun 1755. Entrepreneur diartikan sebagai 

membeli jasa-jasa faktor produksi dengan harga tertentu, dengan suatu pengertian 

untuk menjual hasilnya tersebut dengan harga-harga yang tidak pasti di masa yang 

akan datang. Oleh karena itu, entrepreneur dinyatakan dengan suatu fungsi pokok 

yang unik : penanggung risiko tanpa jaminan. Beberapa tahun kemudian, Jean 

Babtiste Say menggambarkan fungsi entrepreneur dalam arti yang lebih luas, 

menekankan pada fungsi penggabungan dari factor-faktor produksi dan 

perlengkapan manajemen yang kontinu, dan selain itu juga sebagai penanggung 

risiko. 

      Di Indonesia setelah seminar Strategi Pembangunan Pengusaha Swasta 

Nasional dalam tahun 1975, maka istilah wiraswasta untuk pertama kalinya 

diperkenalkan oleh Suparman Sumahamijaya kepada masyarakat. Setelah itu 

dengan adanya Lokakarya Sistem Pendidikan dan Pengembangan 
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Kewiraswastaan, maka istilah wiraswasta (entrepreneur) atau kewirswastaan 

(entrepreneurship) semakin luas beredar. Hal ini setelah melalui perjalanan yang 

cukup panjang sejak tahun 1967 masih digunakan istilah entrepreneur.   

       Pada dasarnya di alam pembangunan sekarang ini, semua orang warga 

Indonesia dituntut untuk memiliki jiwa kewirausahaan. Sebenarnya kita semua 

merupakan wirausaha yang baik dalam arti mampu berdiri sendiri dalam 

menjalankan usahanya, pekerjaannya guna mencapai tujuan pribadinya, 

keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, seorang wirausaha 

yang berhasil harus memiliki jiwa semangat kewirausahaan berdasarkan norma- 

norma yang sudah ditentukan. 

       Kewirausahaan pada hakekatnya adalah sifat, cirri dan watak seseorang yang 

memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif dalam dunia nyata secara 

kreatif. Sedangkan yang dimaksud dengan seorang wirausahawan adalah orang-

orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis; 

mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang 

tepat, mengambil keuntungan serta memiliki sifat, watak dan kemauan untuk 

mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka 

meraih sukses atau meningkatkan pendapatan.  

       Pada intinya, seorang wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki jiwa 

wirausaha dan mengaplikasikan hakekat kewirausahaan dalam hidupnya. Orang-

orang yang memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi dalam hidupnya. Secara 

epistimologis, sebenarnya kewirausahaan hakikatnya adalah suatu kemampuan 
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dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, 

tenaga penggerak, tujuan, siasat dan kiat dalam menghadapi tantangan hidup. 

Seorang wirausahawan tidak hanya dapat berencana, berkata- kata tetapi juga 

berbuat, merealisasikan rencana-renacana dalam pikirannya ke dalam suatu 

tindakan yang berorientasi pada sukses. Maka dibutuhkan kreatifitas, yaitu pola 

piker tentang sesuatu yang baru, serta inovasi, yaitu tindakan dalam melakukan 

sesuatu yang baru. 

     Beberapa konsep kewirausahaan seolah identik dengan kemampuan para 

wirausahawan dalam dunia usaha (business). Padahal, dalam kenyataannya, 

kewirausahaan tidak selalu identik dengan watak/ciri wirausahawan semata, 

karena sifat-sifat wirausahawanpun dimiliki oleh seorang yang bukan 

wirausahawan. Wirausaha mencakup semua aspek pekerjaan, baik karyawan 

swasta maupun pemerintahan (Soeparman Soemahamidjaja, 1980). 

Wirausahawan adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif 

dengan jalan mengembangkan ide, dan meramu sumber daya untuk menemukan 

peluang (opportunity) dan perbaikan (preparation) hidup (Prawirokusumo, 1997) 

8.  Kualitas Wirausha 

a Kemampuan merencanakan usaha dan karir 

b Mempunyai visi dan misi  

c Menumbuhkan dan mempertajam kiat sukses  

d Memiliki keahlian mencapai kemajuan  

e Mampu memajukan traf hidup diri, keluarga dan pembangunan bangsa 



28 

 

 

9.  Wirausaha Yang Berhasil 

1. Memiliki pendidikan formal dan budaya kreasi 

2. Semangat yang menyala-nyala, berani dan bertanggung jawab 

3. Terampil dalam berfikir dan ulet dalam arti analisis harus tepat, sistematis 

dan metodologis 

4. Berwatak (berkepribadian) dengan kemampuan tinggi sesuai dengan 

landasan filsafat bangsa Indonesia, yaitu Pancasila 

5. Mampu mengorganisasi diri sendiri, bawahan, dan teman sekerja lainnya 

6. Mampu bergaul dan luwes di dalam pergaulan masyarakat 

7. Mengutamakan keberhasilan yang menguntungkan 

8. Tidak konsumtif, tidak boros dan dapat berhemat 

10. Akar Keberhasilan Pengusaha 

1. Kemauan yang keras 

2. Perjuangan yang tidak mengenal lelah  

3. Kesediaan menghadapi berbagai kemungkinan  

4. Menggunakan proses pikir positif  

5. Dapat menjauhi proses pikir negatif  

6. Supel dalam bergaul 
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 7 . Yakin akan pekerjaan yang dilakukannya 

11.  Kelebihan Wirausaha 

        Orang yang dalam keadaan bagaimanapun daruratnya mampu berdiri atas 

kemampuan sendiri untuk menolong dirinya keluar dari kesulitan yang 

dihadapinya.  

a Memiliki kedewasaan  

b Kegigihan  

c Kesabaran  

d Tidak cepat puas dengan hasil yang dicapai  

e Dapat menyulap kelemahan menjadi kelebihan  

f Menarik hikmah dari kegagalan 

g Pantang menyerah  

h Tahan banting 

12. Kelebihan Wirausaha : 

1. Tahu apa maunya, dengan merumuskannya, merencanakan 

upayanya, dan menentukan program batas waktu untuk mencapainya. 

2. Berpikir teliti dan berpandangan kreatif dengan imajinasi konstruktif. 

3. Siap mental untuk menyergap dan menciptakan kesempatan serta 

siap mental dan kesiapan kompetensi untuk memenuhi persyaratan 

kemahiran mengerjakan sesuatu yang positif. 
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C.  Kerangka Pikir 

       Menurut  Iyas Yusuf (2014:05) fungsi  pemerintah  dalam  kaitannya  

pemberdayaan  yaitu  mengarahkan  masyarakat  kemandirian dan pembangunan  

demi  terciptanya  kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh  masyarakat. 

Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam  untuk 

membangun  masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain: 

a. Pemerintah  sebagai  Regulator  Peran  pemerintah adalah 

menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan 

pembangunan  melalui  penerbitan  peraturan-peraturan sebagai 

regulator. Pemerintah  memberikan  acuan  dasar kepada masyarakat 

sebagai  instrumen  untuk  mengatur segala menurut kegiatan 

pelaksanaan  pemberdayaan. 

b . Pemerintah  sebagai  Fasilitator  Peran  pemerintah   adalah  

menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan  

untuk  menjembatani berbagai macam kepentingan daerah. Sebagai  

fasilitator,  pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui 

pelatihan , pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang  

pendanaan  atau  permodalan melalui pemberian bantuan modal  

kepada  masyarakat  yang  diberdayakan. Defenisi di atas dapat 

disimpulkan  bahwa  Pemerintah  Daerah merupakan salah satu alat 

dalam  sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah 

merujuk pada  otoritas  administrative  di suatu daerah yang lebih 

kecil dari sebuah negara dimana negara  Indonesia merupakan sebuah 



31 

 

 

negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah   Provinsi. Daerah  

provinsi  itu dibagi  lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. 

Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan  daerah  Kota  

mempunyai pemerintahanngan masyarakat  dalam  mengoptimalkan  

pembangunan  daerah.  Yang  diatur dengan Undang-Undang. 

c. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator 

fungsi terakhir  dari pemerintah yakni sebagai katalisator yaitu 

mempercepat terjadinya  pertumbuhan perkembangan dari UNMKM. 

Dengan memperhatikan Kembali peran pemerintah sebagai fasilitator 

melalui berbagai program bantuan serta pembinaan dan 

pengembangan usaha yang telah di lakukan serta perannya sebagai 

regulator dengan adanya  peraturan Pemerintah No. 07 tahun 2021 

tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, 

kecil, dan menengah dalam melakukan berbagai cara serta upaya yang 

di lakukan pemerintah Dinas Koperasi , UMKM, dan perdagangan ( 

DISKOPERINDAG) untuk meningkatkan kualitas UMKM seperti 

yang telah di jelaskan sebelumnya pada perannya sebagai fasilitator 

dan juga sebagai regulator maka secara tidak langsung juga dapat kita 

katakana Pemerintah telah melakukan perannya sebagai katalisator. 
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Gambar 1. 

Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Fokus Penelitian  

  Adapun  fokus dalam  penelitian terkait peran Pemerintah Daerah dalam 

pemberdayaan  usaha mikro dan menengah (UMKM) di Kecamatan Herlang 

Kabupaten  Bulukumba  yaitu  sudah  banyak  kah  orang  menjalankan  usaha  

mikro menengah di Kabupaten Bulukumba. 

D.  Deskripsi Fokus Penelitian  

 Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk 

menyeimbangkan   penyelenggaraan  pembangunan  melalui penerbitan 

Peran pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro dan menengah 

(UMKM) di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba 

Peran Pemerintah: 

1. Regulator 

2. Fasilitator 

3. Katalisator 

 

              Mengembangkan dan pemberdayaan UMKM 
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peraturan  yang  berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat  dalam   program   pemberdayaan   masyarakat  dan  kebijakan 

usaha. 

2. Pemerintah sebagai fasilitator diartikan sebagai pendamping melalui 

pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta dibidang 

pendanaan atau pemodalan kepada masyarakat yang diberdayakan. 

3. Pemerintah  sebagai  katalisator  diartikan bahwa pemerintah harus 

menjadi  agen  dalam  percepatan  pengembangan potensi daerah yang 

akan  menjadi  modal  social  untuk  menarik partisipasi masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

      Waktu  yang di  butuhkan  penulis  ini selama 2 (dua)  bulan  dan  di 

lakukan  setelah  seminar  proposal  serta lokasi penelitian  bertempat di 

Kecamatan Herlang  Kabupaten  Bulukumba  tentang   peran pemerintah 

daerah  dalam  pemberdayaan  usaha mikro dan menengah (UMKM) di 

Kecamatan Herlang. adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut 

untuk melihat peran pemerintah terhadap UMKM ini . 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

   Jenis  dan  tipe penelitian  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  tentang 

peran Pemerintah  Daerah  dalam  pemberdayaan  usaha mikro dan  menengah 

(UMKM) di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba adalah: 

1. Jenis penelitian  

     Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitan  kualitatif  adalah  penelitaan  

menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu 

dan situasi yang bersangkutan di lakukan secara wajar dan alami  sesuai  

kondisi  objektif  di lapangan  

2. Tipe penelitian 

      Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan study kasus merupakan 

kegiatan ilmiah yang di lakuakan secara insentif,terinci dan mendalam 
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tentang suatu program, peristiwa,dan aktivitas,baik pada tingkat 

perorangan,sekelompok orang,lembaga,untuk memperoleh pengatahuan 

mendalam tentang penelitan. 

C. Informan  

  Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang di mintai ketrangan 

berkaitan  dengan penelitan yang di laksanakan.informan penelitian di pilih 

dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan pokok permaslahan 

peneliatan, dimana informan ini di harapkan memberikan data secara obyektif 

,netral,dan dapat di pertanggung jawabkan. adapun informan dari penelitian  

peran  Pemerintah  Daerah  dalam  pemberdayaan  usaha mikro dan  menengah 

(UMKM) di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba ini bedasarkan adalah 

sebagai berikut: 

1) Sekertaris Kantor Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba  

2) Pegawai 

D. Teknik Pengumpulan Data  

   Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakaan 

oleh  peneliti  untuk mengumpul data,serta instrument pengumpulan data 

adalah  alat  bantu yang di pilih dan di gunakan oleh peneliti dalam 

kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi systematis dan 

lebih mudah.teknik pengumpulan data yang di pakai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1 Observasi  
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  Observasi adalah teknik pengumpulan data yang di lakukan melalui 

pengamatan,dengan di sertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau 

perilaku obyek sasaran dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan 

langsung yang berkaitan dengan peran Pemerintah Daerah  dalam  

pemberdayaan  usaha mikro dan menengah (UMKM) di Kecamatan 

Herlang Kabupaten  Bulukumba 

2. Wawancara   

     Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

bertanya langsung  (berkomunikasi langsung) dengan  responde sesuai 

jenis data sesuai dengan jenis data dan informasi yang di butuhkan dalam 

penelitian ini.dalam berwawancra terdapat proses interaksi antara 

pewawancara dengan responden  

3. Dokumentasi  

     Teknik dokumentasi ini di pergunakan untuk melengkapi teknik 

observasi dan wawancara  sekaligus menambah ke akuratan kebenaran 

data atau informasi yang di kumpulkan bahan-bahan dokumentasi yang 

ada di lapangan serta dapat di jadikan bahan dalam pengecekan keapshan 

data. 

E. Teknik Analisis Data  

  Analisis data adalah proses mencari dan penyusun seacara sitematis data 

yang di peroleh dari hasil wawancara catatan lapamgan dan 

dokumentasi.analisi data proses mengorganisasikan mengurut data ke dalam 

pole kategori,dan satuan uarian dasar sehungga dapat di temukan tema dan 
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dapat di rumuskan hepotesis kerja seperti yang di terakan oleh data ( 

Lexy:103).teknik analisis ini pada dasrnya 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 menyusun kode-kode dan 

catatan-catatan mengenai berbagai hal,termasuk yang berkenaan dengan 

aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-

tema,kelompok-kelompk,dan pola-pola data. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

       Komponen kedua yakni penyajian data (data display) melibatkan 

langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin 9kelompok) 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 dan sangat membantu proses analisis. 

3. Penarikan serta Pengujian kesimpulan (Drawing and Verifying 

Conclusions) 

      Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan 

(drawing and verifying conclusions), peneliti pada dasarnya 
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mengimplementasikan prinsip induktif dan mempertimbangkan pola-pola 

data yang ada dan kecendrungan dari penyajian data yang telah dibuat. 

F. Keabsahan Data 

   Menurut (Sugiyono, 2015), Triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan datadan sumber data yang telah ada.Dengan demikian triangulasi 

sumber,triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu yakni 

sebagai berikut : 

1. Triangulasi sumber 

   Triangulasi 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, dan 

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. 

2. Triangulasi Teknik 

    Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber 

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

dengsn 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 
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benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-

beda. 

3. Triangulasi Waktu  

    Waktu juga mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan 

dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, 

belum banyak  masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga 

lebih kredibel. Untuk  itu dalam rangka pengujian kredibilitas 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. Triangulasi dapat juga 

dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian  dari  tim  peneliti lain 

diberi tugas melakukan pengumpulan data. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Dekripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba 

      Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah yang berada dalam 

wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba memiliki 

luas wilayah sekitar 1.154,7 km2 atau sekitar 2,5 % dari luas wilayah Sulawesi 

Selatan. Jumlah penduduk keseluruhan mencapai 404.900 jiwa pada tahun 2018, 

dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya bergerak pada sektor pertanian 

dan perikanan. Secara umum karasteristik bentang alam Kabupaten Bulukumba 

terdiri atas kawasan pesisir/pantai dan daratan hingga daerah pegunungan yang 

berbukit hingga terjal. 

     Ditinjau dari segi geografis, Kabupaten Bulukumba terletak di bagian Selatan 

Provinsi Sulawesi Selatan, berjarak kurang lebih 153 kilometer dari ibukota 

Propinsi Sulawesi Selatan terletak antara 050 20′– 050 40′ lintang selatan dan 

1190 58′– 1200 28′ bujur timur. 

Secara administratif, Kabupaten Bulukumba memiliki batas sebagai berikut: 

- Sebelah Utara : Kabupaten Sinjai 

- Sebelah Selatan : Laut Flores 

- Sebelah Timur : Teluk Bone 
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- Sebelah Barat : Kabupaten Bantaeng 

          Kabupaten Bulukumba terbagi atas 10 wilayah kecamatan dan 27 kelurahan 

serta 103 desa dimana Ibukota Kabupaten Bulukumba adalah Kecamatan Ujung 

Bulu, sedangkan ditinjau dari aspek luas wilayah kecamatan, maka Kecamatan 

Gantarang merupakan kecamatan yang terluas dengan luas 173,50 Km2. 

         Jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba tentu saja terus akan tumbuh 

seiring dengan perkembangan Kabupaten Bulukumba itu sendiri dan pesatnya 

pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh kelahiran dan urbanisasi yang 

cukup besar. Implikasi pertumbuhan penduduk yang cukup pesat tersebut tentu 

saja menimbulkan masalah-masalah sosial ekonomi di perkotaan dan memberikan 

pekerjaan yang besar bagi pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba untuk 

mengelolannya. 

2. Gambaran Umum Kecamatan Herlang 

         Hero lange-lange atau lebih di kenal dengan sebutan herlang, Kecamatan 

ini di bawahi oleh Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi selatan. Terletek 

dibagian timur Kabupaten Bulukumba, di perkirakan berjarak 209 km dari 

makassar. Berdasarkan data dari KASI PMD Kecamatan Herlang , Kecematan 

Herlang terdiri dari delapan Desa/Kelurahan, yaitu Desa Karassing, Desa Borong, 

Desa Kamase, Kelurahan Tanutung, Desa Singa, Desa Tugondeng, Desa Patoro, 

dan Desa Gunturu dengan luas wilayah 68,79 km² dan jumlah penduduknya 

sebanyak 24.619 jiwa. Menurut (badan pusat statistik Kabupaten Bulukumba, 

2021) letak geografis Kecamatan Herlang di apit oleh 3 Desa/Kelurahan yang 
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pantai terdiri dari pantai dan 5 Desa/Kelurahan lainnya bukan pantai. 

Masyrakatnya menganut agama islam. Sedangakan notabene mata pencaharian 

masyrakat kecamatan herlang adalah Bertani, berternak, dan berdagang. Bahasa 

lokal yang digunakan sebagai percakapan adalah Bahasa makassar dengan dialek 

konjo. 

3. Visi dan Misi Kantor Kecamatan Herlang 

Visi  

      Visi Kantor Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba adalah “ 

Terwujudnya pemerintah yang bersih, efektif, inovatif serta melahirkan 

pelayanan yang optimal berdasarkan nilai-nilai agama” 

Misi   

      Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan ke 

unggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan 

fleksibelitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit 

kerja. Misi Kantor Kecamatan Herlang di tuangkan dalam pertanyaan sebagai 

berikut: 

1) Mendorong pemerintah yang bebas korupsi,kolusi dan beban pungli 

2) Mendorong pelayanan yang cepat , efektif dan efisien serta memberikan 

pelayanan yang optimal 

3) Menciptakan pemerintah inovatif bagi kalangan ASN baik di tingkat 

Kecamatan dan Kelurahan 
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4) Mendorong terciptanya nilai-nilai agama utamanya dalam hal pelayanan  

                dan lahirnya nilai syiar islam. 
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B.  Hasil Penelitian 

        Berdasarkan penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah dalam 

Pemberdayaan Usaha Mikro di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, 

penulis telah mengumpulkan sejumlah data yang dianggap cukup untuk 

menjelaskan bagaimana Peran pemerintah Daerah  dalam memberdayakan Pelaku 

usaha Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. 

     Berbagai cara atau tindakan telah dilakukan oleh pihak pemerintah dalam  

mengontrol dan meningkatkan kualitas UMKM di Kecamatan Herlang 

Kabupatean bulukumba diantaranya dengan melakukan pemberian bantuan, 

pelatihan dan pengembangan SDM serta pemberian Fasilititas. 

    1. Peran Pemerintah sebagai regulator 

        Fungsi pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan  

sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya.  

Pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif  

dalam melakukan investasi. Maka dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 07  

tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah telah membuktikan bahwa pemerintah terus  berupaya 

memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mengembangkan usaha.  Dengan ini 

maka dapat dipahami bersama regulasi yang dibuat merupakan bentuk  dari upaya 

peerintah sebagai regulator. 
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      Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 07 tahun 2021 ini juga memberikan  

pengaruh besar, baik itu dari pelaku usaha maupun dari pihak pemerintah itu  

sendiri. Adapun manfaat yang dirasakan para pelaku usaha setelah regulasi ini 

terbit yakni pelaku usaha lebih mudah mengakses berkas perizinan serta urusan  

adminitrasi lainnya. Selain itu pelaku usaha juga lebih giat dalam menjalankan  

usaha melihat adanya jaminan perlindungan yang ada di dalam peraturan  

Pemerintah tersebut. Adapun manfaat yang dirasakan oleh pihak pemerintah itu  

sendiri yakni dengan lebih mudah menjalankan sistem pelayanan dalam melayani  

kebutuhan para pelaku usaha 

a) pemahaman ini sudah di jelaskan sekertaris camat apa makna UMKM juga 

masyrakat Kecamatan Herlang kemudian membangun usahanya dan efeknya jga 

sangat luar biasa bagi pelaku usaha dalam meningkat perekonomiannya 

    sebagaimana di jelaskan Andi Nurfidia makna UMKM bagi pelaku usaha 

Kecamatan Herlang bahwa” pertama membuka lapangan kerja bagi masyrakat 

yang belum memilki pekerjaan, kedua peningkatan sisi ekonomi bagi pengusaha  

juga bantuan yang di dapatkan dari bank-bank dan keporasi “. (hasil wawancara 

Sekertaris Camat Herlang Andi Nurfidia, S.Sos ,04 Agustus 2022) 

      b) Pemberian bantuan yang dimaksud adalah bantuan yang diharapkan  

mampu memberikan dorongan besar bagi pelaku usaha agar mampu bertahan  

dalam persaingan ekonomi. Beberapa jenis bantuan yang telah pemerintah  

salurkan kepada pelaku usaha yakni: 

    modal usaha, Bantuan ini diperuntukkan bagi pelaku  usaha  yang memiliki 

pengalaman dalam menjalankan usaha sebelumnya. Hal ini dibenarkan oleh 
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Sekertaris Camat  Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba  dalam wawancara 

yang telah dilakukan  yang mengatakan bahwa: 

“sebagaimana di jelaskan Andi Nurfidia awalnya ini menggunakan dana pribadi 

tapi berbicara tentang keuntungan itu sangat luar biasa bisa mencapai  7,000,000 

perbulan  kemarin bank di undang oleh Dinas Keporasi untuk membicarakan 

tentang kemajuan usahanya. UMKM Kecamatan Herlang di lirik banyak bank 

saya kira Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian memberi kesempatan 

kepada bank-bank yang berperan penting dalam bantuan-bantuan bagi pelaku 

usaha  Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba ( hasil wawancara Sekertaris 

Camat Herlang Andi Nurfidia, S.Sos , 04 agustus 2022) 

   Dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Bantuan  Modal Usaha  

hanya diberikan kepada pengusaha. 

2.  Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator 

     Seperti yang telah kita ketahui Fasilitator merupakan agen pembangunan yang  

bertugas untuk mendampingi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan  

masyarakat. Fasilitator mempunyai tanggung jawab untuk membimbing,  

membina, dan mengarahkan masyarakat agar mandiri dan mampu mengorganisir  

diri dalam kelembagaan masyarakat yang kuat. Pemerintah Dinas Koperindag  

selaku fasilitator melakukan pemberian beberapa jenis bantuan dana kepada  

pelaku usaha dalam peningkatan usahanya.  Selain pemberian bantuan dana 

pemerintah juga melakukan pemberian  bantuan berupa properti kepada pelaku 

usaha melalui beberapa tahapan seleksi.  Hal ini senada dengan apa yang telah 

dikatakan sebelumnya pada Bab II tentang  peranan Fasilitator Menurut Diva 

Gede (2009) yang dimana sebagai fasilitator  Pemerintah harus menyediakan 

berbagai fasilitas dan jalan yang ditempuh bagi  UMKM agar dapat mencapai 

target yang dituju.  
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    Fasilitas yang dapat disediakan pemerintah dapat berupa pelatihan, pemberian  

bantuan atau berupa subsidi barang maupun jasa, berupa keistimewaan melalui 

pengecualian maupun keringanan dan melalui kebijakan yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah sendiri. 

      Pemberian bantuan fasililitas yang dimaksud adalah usaha dalam  memenuhi 

kebutuhan pelaku usaha   untuk digunakan. Seperti yang dikatakan oleh Kepala 

Seksi UMKM dinas  Koperasi  Kabupaten  Bulukumba  dalam wawancaranya 

yang mengatakan bahwa: 

     sebagaimana di jelaskan Andi Nurfidia tentang kemudian yang di peroleh 

pengusah dalam rangka kemajuan usaha mereka bahwa: “ Dinas Koperasi sebagai 

Lembaga yang terkait langsung telah berupaya memfasilitasi berupa 

payung,meja,kursi,bahkan kedepannya akan di tambah sejumlah lapak” ( hasil 

wawancara Sekertaris Camat Herlang Andi Nurfidia, S,Sos, 04 agustus 2022) 

   Dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberian  bantuan 

fasilitas ini juga merupakan salah satu dari upaya pemerintah  dalam 

meningkatkan kualitas usaha yang ada di Kecamatan Herlang kabupaten 

Bulukumba. 

Sebagaimana di  jelaskan Andi Nurfidia cara Dinas Keporasi menangani masalah 

akses permodalan bagi para pelaku umkm bahwa 

“kemarin dinas koperasi melakukan rapat mengundang semua pelaku usaha 

bagaimana mengelola usaha dengan bagus, menjadi penjual menengah yang lebih 

maju untuk kedepannya bahkan petugas bank-bank memberikan materi tentang 

bagaimana mengembangkan usahanya menjadi  penjual untuk memasarkan 

usahanya dan Dinas Keporasi memberikan ruang berkembangnya lapangan kerja”. 

( Hasil Wawancara Sekertaris Camat Herlang Andi Nurfidia, S.Sos, 04 Agustus 

2022) 
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3. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator 

      Fungsi terakhir dari Pemerintah yakni sebagai katalisator yaitu  mempercepat 

terjadinya pertumbuhan perkembangan dari UMKM. Dengan  memperhatikan 

kembali peran pemerintah sebagai fasilitator melalui berbagai  program bantuan 

serta pembinaan dan pengembangan usaha yang telah dilakukan serta perannya 

sebagai regulator dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 07 tahun 2021 tentang 

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

dalam melakukan berbagai cara serta upaya  yang dilakukan pemerintah Dinas 

Koperasi, UMKM dan perdagangan (DISKOPERINDAG) untuk meningkatkan 

kualitas UMKM seperti yang telah  dijelaskan sebelumnya pada perannya sebagai 

fasilitator dan juga sebagai  regulator maka secara tidak lansung juga dapat kita 

katakan pemerintah telah melakukan perannya sebagai Katalisator. 

Sebagaimana di jelaskan Andi Nurfidia tentang saran dinas koperasi untuk pelaku 

UMKM agar usahanya maju bahwa 

” yang di lakukan kecamatan mendorong pelaku-pelaku usaha menjadi inovatif, 

kreatif Kecamata Herlang mengundang Dinas Perizinan satu pintu memberikan 

sosialisasi bagaimana memberikan ketenagakerjaan kemudian pemerintah dan 

pelaku usaha telah menggunakan aplikasi untuk memasarkan usahanya pelaku 

usaha juga diberiakan ruang untuk usahanya mendorong pelaku usaha dan juga 

memberi izin usaha agar mereka tidak bersusah payah lagi Ketika pelaku usaha ke 

bank”. ( hasil wawancara Sekertaris Camat Herlang Andi Nurfidia, S.Sos, 04 

Agustus 2022) 
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C.  Pembahasan Penelitian 

      Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah dalam 

Pemberdayaan Usaha Mikro dan menengah (UMKM) di Kecamatan Herlang 

Kabupaten Bulukumba , penulis telah merangkaikan  sejumlah data yang 

dianggap cukup untuk menjelaskan bahwa Peran pemerintah  Daerah dalam 

memberdayakan Pelaku usaha Kecamatan Herlang  Kabupaten Bulukumba sudah  

Optimal dalam meningkatkan kualitas SDM. 

     Adapun berbagai upaya telah dilakukan \pemerintah  Kecamatan Herlang 

dalam  mengembangkan UMKM sebagaimana yang telah dikatakan oleh Diva 

Gede  (2009) yaitu dengan memperhatikan perannya sebagai Regulator, Fasilitator 

dan  sebagai Katalisator. 

1 . Sebagai Regulator 

      Fungsi pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan 

sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya.  

Pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif  

dalam melakukan investasi. Maka dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 07  

tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan  Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah telah membuktikan bahwa pemerintah terus  berupaya 

memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mengembangkan usaha.  Dengan ini 

maka dapat dipahami bersama regulasi yang dibuat merupakan bentuk  dari upaya 

peerintah sebagai regulator. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 07 tahun 2021 

ini juga memberikan  pengaruh besar, baik itu dari pelaku usaha maupun dari 
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pihak pemerintah itu  sendiri. Adapun manfaat yang dirasakan para pelaku usaha 

setelah regulasi ini  terbit yakni pelaku usaha lebih mudah mengakses berkas 

perizinan serta urusan  adminitrasi lainnya. Selain itu pelaku usaha juga lebih giat 

dalam menjalankan usaha melihat adanya jaminan perlindungan yang ada di 

dalam peraturan Pemerintah tersebut. Adapun manfaat yang dirasakan oleh pihak 

pemerintah itu sendiri yakni dengan lebih mudah menjalankan sistem pelayanan 

dalam melayani  kebutuhan para pelaku usaha. 

2. . Sebagai Fasilitiator 

       Seperti yang telah kita ketahui Fasilitator merupakan agen pembangunan 

yang  bertugas untuk mendampingi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan  

masyarakat. Fasilitator mempunyai tanggung jawab untuk membimbing,  

membina, dan mengarahkan masyarakat agar mandiri dan mampu mengorganisir  

diri dalam kelembagaan masyarakat yang kuat. Pemerintah Kecamatan Herlang 

Kabupaten Bulukumba  selaku fasilitator melakukan pemberian beberapa jenis 

bantuan dana kepada  pelaku usaha dalam peningkatan usahanya. Selain 

pemberian bantuan dana pemerintah juga melakukan pemberian bantuan berupa 

properti kepada pelaku usaha melalui beberapa tahapan seleksi.  Hal ini senada 

dengan apa yang telah dikatakan sebelumnya pada Bab II tentang  peranan 

Fasilitator Menurut Diva Gede (2009) yang dimana sebagai fasilitator  Pemerintah 

harus menyediakan berbagai fasilitas dan jalan yang ditempuh bagi  UMKM agar 

dapat mencapai target yang dituju.  Fasilitas yang dapat disediakan pemerintah 

dapat berupa pelatihan, pemberian  bantuan atau berupa subsidi barang maupun 
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jasa, berupa keistimewaan melalui  pengecualian maupun keringanan dan melalui 

kebijakan yang telah ditetapkan  oleh pemerintah sendiri. 

3. Sebagai Katalisator 

       terakhir dari Pemerintah yakni sebagai katalisator yaitu  mempercepat 

terjadinya pertumbuhan perkembangan dari UMKM. Dengan  memperhatikan 

kembali peran pemerintah sebagai fasilitator melalui berbagai  program bantuan 

serta pembinaan dan pengembangan usaha yang telah dilakukan serta perannya 

sebagai regulator dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 07 tahun 2021 tentang 

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

dalam melakukan berbagai cara serta upaya  yang dilakukan pemerintah Dinas 

Koperasi, UMKM dan perdagangan untuk meningkatkan kualitas UMKM seperti 

yang telah  dijelaskan sebelumnya pada perannya sebagai fasilitator dan juga 

sebagai  regulator maka secara tidak lansung juga dapat kita katakan pemerintah 

telah melakukan perannya sebagai Katalisator. 

d. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan 

      prinsip dan tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai 

UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu:  

prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah: 

1. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, 

kecil, menengah untuk berkarya dengan Prakarsa sendiri 

2.  perwujudan kebijakan public yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. 
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3. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai 

dengan kopetensi usaha, mikro, kecil dan menengah 

4. peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah 

5. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. 

Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah: 

1. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan 

berkeadilan 

2. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan 

menengah menjadi usaha yang Tangguh dan mandiri. 

3. meningkatkan peran usaha, mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan 

daerah , penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbungan 

ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. 

e. Proses dan Upaya Pemberdayaan 

      Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, harus dilakukan melalui beberapa 

kegiatan, pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang (enablimg). Kedua memperkuat potensi atau daya yang 

dimiliki oleh ,asyarakat (empowering). Ketiga, hestanto.web.id memberdayakan 

mengandung pula arti melingungi (protecting). Disinilah letak titik tolaknya yaitu 

bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memilki suatu 

pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi 
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yang selalu dapat terus dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama 

sekali tidak berdaya, karena kalau demikian akan mudah punah. 

     Menurut Edi Suhuarto, pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan 

pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang 

disingkat 5P, yaitu: 

1.  Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembangan secara optimal. Pemberdayaan harus mampu 

membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kurtural dan struktural yang 

menghambat.  

2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 

masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhann. 

Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan 

kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.  

3. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah 

agar tidak tertindas oleh kelompok yang kat, dan yang lemah dan mencegah 

terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara eksploitasi kelompok kuat 

terhadap kelompok hestanto.web.id lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada 

penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan 

rakyat kecil.  

4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu 

menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu 
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menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah 

terpinggirkan.  

5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar terhadap terjadi 

keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. 

Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang 

memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. 

      Pemberdayaan sangatlah penting untuk integral ekonomi rakyat yang 

mempunyai kedudukan yang penting, sesuai amanat yang ditetapkan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang 

politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah peran serta potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian 

nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Pemberdayaan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus diselenggarakan secara 

menyeluruuh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang 

kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan dan 

pengembangan usaha seluas-luasnya, agar dapat menigkatkan kedudukan, peran, 

dan otensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi, dan dapat meningkatkan pendapatan rakyat, adanya 

lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Maka di syahkannya Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Yang hanya mengatur Usaha 

Kecil, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan 

yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

ini. Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri srndiri, 



55 

 

 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

hestanto.web.id anak perusahaan atau bukan cabang perushaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau mejadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorsngsn atau badan 

usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau 

dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha 

Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 

     Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat diklarifikasikan menjadi 4 

yaitu: 

1. Livelihood Activites, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan 

kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai informal.  

2. Micro Enterprose, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin terapi 

belum memiliki sifat kewirausahaan.  

3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa 

kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.  

4. Fast Moving Enterprise, merupakan UMKM yang memiliki jiwa 

kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).  

5. Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil. 
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     Usaha Kecil adalah suatu kegiatan ekonomi rakyat sebagai bagian integral 

dunia usaha yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang trategis untuk 

mewujudkan struktur perekonomian yang semakin seimbang dan pemerayaan 

pembangunan berdasarkan demokrasi ekonomi. Usaha kecil ini sangat perlu di 

budidayakan atau diberdayakan dan harus diberikan peluang supaya mampu dan 

sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya. Beberapa bidang atau jenia usaha yang 

terkait sebagai mana di atur dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2011, yaitu: 

a) Sektor Pertanian; 

b) Sektor Kelautan dan Perikanan; 

c) Sektor Kehutanan; 

d) Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; 

e) Sektor Industri dan Perdagangan; 

f) Sektor Perhubungan; 

g) Sektor Telekomunikasi; 

h) Sektor Kesehatan; 

Dengan mencermati permasalahan yang ada dalam Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM), maka kedepannya perlu diupayakan melalui hal-hal sebagai 

berikut: 
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1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif 

     Pemerintahan perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif atara lain 

dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta 

penyerderhanaan prosedur perjanjian usaha, keringanan pajak dan sebagainya. 

2. Bantuan Permodalan 

     Pemerintahan perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang 

tidak memberatkan bagi UMKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, 

hestanto.web.id baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial 

informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura.  

3. Perlindungan Usaha 

     Jenis-jenis usaha, tertentu terutama jenis usaha tradisional yang merupakan 

usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari 

pemerintah, naik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang 

bermuara kepada saling menguntungkan.  

4. Pengembangan Kemitraan 

     Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UMKM, atau 

antara UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun luar negeri, 

untuk menghindari terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk 

memperluas pangsa pasar dan pengelolaam bisnis yang lebih efisien. Dengan 

demikian UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku 

bisnis lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.  
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5. Pelatihan 

    Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek 

kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya 

dalam pengembangan usahanya. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan 

untuk menerapkan hasil pelatihan dilapangan untuk mempraktekkan teori melalui 

pengembangan kemitraan rintisan.  

6. Membentuk lembaga khusus 

     Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung hestanto.web.id jawab 

dalam mengkoordinasi semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya 

pernmbuhkembangan UMKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam 

rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi 

oleh UMKM.  

7. Memantapkan Asosiasi 

    Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat untuk meningkatkan perannya antara 

lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk 

pengembangan usaha bagi anggotanya.  

8.  Mengembangkan promosi 

      Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UMK dengan usaha besar 

diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang 

dihasilkan. Disamping itu juga perlu juga diadakan talk show antara asosiasi 

dengan mitra usahanya. 
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9. Mengembangkan kerjasama yang setara 

      Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan 

dunia usaha (UMKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang 

terkait dengan perkembangan usaha. 

     Dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia, Bank Indonesia (2011) 

mengembangkan filosofi lima jari/ Five finger philosophy, maksudnya setiap jari 

mempunyai peran masing-masing dan tidak dapat berdiri sendiri serta akan lebih 

kuat jika digunakan secara bersamaan. 

1. Jari telunjuk, mewakili regulator yakni Pemerintah dan Bank Indonesia yang 

berperan dalam Regulator sektor riil dan fiskal, Menerbitkan ijin-ijin usaha, 

Mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh UMKM sebagai agunan, 

menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan.  

2. Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan 

dan UMKM, termasuk Promoting Enterprise Access to Credit (PEAC) Units, 

perusahaan penjamin kredit.  

3. Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi UMKM, 

khususnya usaha mikro, membantu UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank, 

membantu bank dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan 

UMKM.  
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     Kebersamaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan bank 

komersial merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk simbiosis mutualisme 

dalam ekonomi. Kebersamaan tersebut bukan saja bermanfaat bagi keduanya, 

tetapi juga bagi masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menikmati ketersediaan 

lapangan kerja dan pemerintah menikmati kinerja ekonomi berupa naiknya 

Pendapatan Domestik Bruto (PDB), yang menyumbang lebih dari separuh PDB 

Indonesia. Namun demikian, kerja sama tersebut tetap perlu memegang prinsip 

kehati-hatian untuk memastikan terwujudnya manfaat bagi kedua pihak. 

f. Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan 

(1) Seksi Industri Hasil Hutan, Perkebunan, Pangan, Pertanian dan Energi Sumber 

Daya Mineral (ESDM) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas 

pokok membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan 

evaluasi kebijakan daerah bidang industry hasil hutan, perkebunan, pangan, 

pertanian dan energi sumber daya mineral. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 

jabatan Kepala Seksi Industri Hasil Hutan, Perkebunan, Pangan, Pertanian dan 

ESDM sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Industri Hasil Hutan, Perkebunan, Pangan, 

Pertanian dan ESDM sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan 

Seksi Industri Hasil Hutan, Perkebunan, Pangan, Pertanian dan ESDM untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun konsep naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. menghimpun dan mengolah data industri, sarana, kompetensi industri, 

standardisasi industri dan penerapan teknologi untuk pengembangan industri hasil 

hutan, perkebunan, pangan dan pertanian; 

g. menyajikan informasi industri hasil hutan, perkebunan, pangan dan pertanian; 

h. melaksanakan pembinaan untuk peningkatan kompetensi industry terkait hasil 

hutan, perkebunan, pangan dan pertanian; 

i. melaksanakan fasilitasi teknologi dan standardisasi produk industry agro bidang 

hasil hutan, perkebunan, pangan dan pertanian; 

j. menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi untuk pengembangan 

industri hasil hutan, perkebunan, pangan dan pertanian; 

k. memberikan rekomendasi pemanfaatan langsung panas bumi untuk 

pengembangan sektor industri agro; 

l. menyiapkan bahan pelaksanaan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau 

nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi; 

m. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; 
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n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan 

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai 

dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 

g. Data Sekunder 

 

No.  Jumlah Pengusaha (2020) Jenis Usaha ( 2020) 

1.  15 orang Penjual beras 

2. 5 orang Penjual Gorengan 

3. 8 orang Penjual Ikan Asap 

4. 10 orang Penjual sayur-sayuran 

5. 12 orang Penjual kue 

6. 20 orang Penjual ikan 

7. 17 orang Penjual barang campuran 

No.  Jumlah pengusaha ( 2021) Jenis usaha ( 2021) 

1.  30 orang Penjual barang campuran 

2. 25 orang Penjual beras 

3. 17 orang Penjual gorengan 

4. 20 orang Penjual ikan asap 

5.  15 orang Penjual ikan 

6. 25 orang Penjual kue 

7. 10 orang Penjual sayur-sayuran 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

      Akan tetapi, pemberdayaan UMKM tersebut masih  dihadapkan pada berbagai 

persoalan yang menghambat terlaksananya  pengembangan usaha tersebut. 

Terutama paradigma masyarakat sebagai pelaku  usaha yang cenderung masih  

dalam memandangan peran pemerintah pemberdayaan yang dirumuskan oleh 

Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Sehingga secara garis besar 

pemberdayaan UMKM di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dapat  

dikatakan belum berjalan optimal.  

      Adapun hasil penelitian fase inisial menunjukkan bahwa secara keseluruhan  

Kecamatan Herlang  Kabupaten Bulukumba telah menyusun formulasi strategi 

dalam  memberdayakan sekaligus mengembangkan UMKM melalui pelatihan,  

penyuluhan, dan kebijakan.  menunjukkan  tingkat partisipasi masyarakat dalam 

program ataupun kegiatan yang  dilaksanakan cukup tinggi. Ini ditandai dengan  

minat dan keikutsertaan pelaku-pelaku UMKM yang besar pada tiap  

pelatihan/penyuluhan yang diadakan. Sementara  menunjukkan bahwa 

perkembangan UMKM di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba belum 

optimal. 
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B. Saran  

     Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada  

seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan  

pemberdayaan UMKM di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.  

Adapun saran yang dimaksud adalah  sebagai berikut : Kantor camat  Herlang 

sebagai penanggung jawab dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM di 

Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba sudah  menyediakan sarana dan 

prasarana yang memadai, sehingga pelaksanaan pelatihan  ataupun penyuluhan 

dapat berjalan optimal dan menghasilkan output yang sesuai dengan harapan.  

Masyarakat sebagai pelaku UMKM seharusnya membuka pemikiran  untuk tidak 

bersikap pragmatis dalam menerima pemberdayaan yang  diberikan pemerintah. 

Dengan adanya pelatihan maupun penyuluhan  sebaiknya digunakan sebagai 

kesempatan dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan terkait pengembangan 

produk usaha yang lebih inovatif dan  berdaya saing. 
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Gambar 1. Papan Nama Kantor 
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Gambar 2. Gedung Kantor Camat Herlang 

 

Gambar 3. Wawancara dengan sekertaris camat Herlang  

Kabupaten Bulukumba pada tanggal 04 Agustus 2022 
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Gambar 4 . Wawancara dengan sekertaris camat Herlang 

Kabupaten Bulukumba pada tanggal 04 Agustus 2022 

 

Gambar 5 . Wawancara dengan sekertaris camat Herlang 

Kabupaten Bulukumba pada tanggal 04 Agustus 2022 
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Gambar 6. Surat Izin Penelitian 
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Gambar 7. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Pedoman wawancara  

1. Apa makna UMKM bagi masyarakt Kecamatan Herlang 

2. Dalam hal permodalan apakah para pelaku UMKM menggunakan 

modal sendiri , koperasi , atau Lembaga keuangan di Kecamatan 

Herlang  

3. Apakah para pelaku UMKM sudah  menerima kemudahan sarana 

dan prasana yang diberikan oleh dinas koperasi 

4. Bagaimana  cara dinas koperasi dan UMKM Kecamatan Herlang 

menangani masalah akses permodalan bagi UMKM untuk 

mengembangkan usahanya 

5. Bagaimana cara meningkatkan  dan mengembangkan UMKM 

Kecamatan Herlang 

6. Dengan cara apakah dinas koperasi agar UMKM Kecamatan 

Herlang makin berkembang 

7. Bank apa saja yang memberikan modal bagi UMKM 
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