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ABSTRAK 

PERENCANAAN STRA TEGIS PENGEMBANGAN UMKM 
MELALUI ANALISIS SWOT DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING 

DIKABUPATENBULUNGAN 

IRFAN 
ifantzbuJ@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Saat ini jumlah UMKM di Indonesia sebesar 62,5 juta unit usaha dan 
diprediksikan akan menjadi 64 juta pada tahun 2017. Kontribusinya dalam 
pembentukan PDB sebanyak 58,94% dan menyerap I 14,80 juta tenaga kelja, 
sehingga Pemerintah baik di pusat maupun di daerab berupaya untuk 
memaksimalkan potensi yang ada untuk mendorong tmnbubnya UMKM sebagai 
salah satu solusi peningkatan ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM 
merupakan potensi bisnis yang baik untuk masa akan dalang. Namun, di Kahupaten 
Bulungan kondisi UMKM tidak sebaik dengan kabupaten lain yang letaknya Iebih 
strategis dan telah lama eksis. Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop 
& UKM) mempunyai peran penting dalam upaya pengembangan dan peningkstan 
daya saing UMKM di Kabupaten Bulungan. 

Metode penelitian ini yaitu deskriptifkualitatif dan tujuan penelitian ini untuk 
menganalisis perencanaan strategis pengembangan UMKM dan upaya peningkstan 
kualitas dan daya saing UMKM di Kabupaten Bulungan. Dengan menggunakan 
alat analisis yaitu Aualisis SWOT untuk mendeteksi unsur Strenght (kekuatan) dan 
Weakness (kelemahan) yang berasal dari lingkungan intetual dinas, sedangkan 
unsur Opportunity (peluang) dan Threats (ancaman) lebih didominasi dati 
lingkungan eksterual dinas atau berbubungan dengan lingkungan pelaku UMKM. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perencanaan strategis yang 
diterapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan 
Menengah (Disperindagkop & UKM) terkait upaya pengembangan dan 
peningkatan daya saing UMKM di Kahupaten Bulungan beljalan sudah cukup baik 
meskipun deugan kondisi anggaran dan aparatur yang sangat terbatas. Dan untuk 
mengatasi keterbatasan tersebut, Dinas direkomendasikan untuk lebih 
mengembangkan jaringan keljasama lintas sektoral dan mendorong terbitnya 
regulasi yang mendukung upaya pengembangan & peningkatan daya saing UMKM 
serta mengembangkan pola pembinaan dan pendampingan UMKM. 

KataKunci Perencanaan strategis pengembangan UMKM 
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ABSTRACT 

STRATEGIC PLANNING DEVELOPMENT MSMEs 
THROUGH SWOT ANALYSIS IN IMPROVING COMPETITIVE POWER 

IN REGENCY OF BULUNGAN 

IRFAN 
ifantzbuJ@gmaiLcom 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

Currently, the number of MSMEs in Indonesia is 62.5 million business units 
and is predicted to be 64 million in 2017. Its contribution in the formation ofGDP 
is 58.94% and absorb 114.80 million workers, so that the Government both in the 
central and regional To maximize the existing potential to encourage the growth of 
MSMEs as one of the solutions to improve the regional economy. 1bis shows that 
MSMEs is a good business potential for the future. However, in Bulungan District 
the condition of MSMEs is not as good as other districts that are located more 
strategically and have long existed. Bulungan District Government through the 
Department of Industry, Trade, Cooperatives of Small and Medium Enterprises 
(Disperindagkop & UKM) has an important role in efforts to develop and improve 
the competitiveness of MSMEs in Bulungan District. 

Tills research method is qualitative descriptive and purpose of this research to 
analyze strategic planning of UMKM development and effort to improve quality 
and competitiveness of UMKM in Bulungan District. By using analytical tool that 
is SWOT analysis to detect element Strenght (strength) and Weakness (weakness) 
coming from internal environment of service, while element of Opportunity 
(opportunity) and Threats (threat) more dominated from official external 
environment or related to environment ofUMKM perpetrator. 

The results of this study indicate that the strategic planning applied by the 
Depsrtment of Industry, Trade, Small and Medium Enterprises Cooperative 
(Disperindagkop & UKM) related to efforts to develop and improve the 
competitiveness of SMEs in Bulungan District runs quite well despite the 
conditions of the budget and the apparatus is very limited . And to overcome these 
limitations. Dinas are recommended to further develop cross-sectoral cooperation 
network and encourage the issuing of regulation that support efforts to develop & 
improve the competitiveness of UMKM and develop the pattern of guidance and 
mentoring UMKM. 

Keyword Strategic planning of MSMEs development 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kopenui Usaba Kecil Dan 

Menengah (Disperindagkop & UKM) Kabupaten Bulungan 

Kabupaten Bulungan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di 

wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang ibukotanya sama, yaitu Tanjung 

Selor. Visi Kabupaten Bulungan 2016- 202! adalah Mewujudlwn Kabupaten 

Bulungan Sebagai Pusat Pangan Yang Berbasis /ndustri. Salah satu Program 

Pokok Pembangunan Daerah ialah Program Pengembangan Kawasan 

lndustri Strategis dan Mandiri, yaitu Tumbuhnya Kluster /ndustri Berbasis 

Industri Rumah Tangga atau Usaha Milcro Kecil Menengah (JRTIUMKM) dan 

Koperasi Didukung Kelembagaan Otorila Kluster. 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah {Disperindagkop & UMKM) Kabupaten Bulungan merupakao 

salah satu Satuao Keija Peraogkat Daerah (SKPD) yang secara teknis 

berkenaao untuk melaksanakao dan merealisasikan Program Pokok Daerah 

tersebut diatas, yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di 

bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro 

Kecil Menengah. 

Dalam memuwujudkan Visi Kabupaten Bulungan, masing-masing 

SKPD mempunyai Visi dan Misi yang harus dicapai. Visi Disperindagkop 

&UMKM adalah Tumbuhnya Agro !ndustri, Perdagangan, Koperasi dan 
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UMKM yang kuat, mandiri, kompetitif serta berwawasan linglrungan menuju 

masyarakot yang adil dan beradab. 

Misi Disperindagkop & UMKM Kabupaten Bulungan yaitu : 

I. Memberdayakan Pelaku Usaba Sektor Agro lndustri sebagai penggerak 

utama pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dan ramah 

lingkungan. 

2. Mengembangkan sektor industri yang bertumpu pada kemandirian dan 

berdaya saing. 

3. Menguatkan kelembagaan perdagangan dan Meningkatkan 

profesionalisme pelaku usaba. 

4. Pengawasan peredaran barang dan Jasa serta perlindungan bak-hak 

konswnen. 

5. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta peningkatan peran aktif 

masyarakat dan dunia usaba. 

6. Meningkatkan produktivitas dan daya saing dan kemadirian koperasi dan 

UMKM secara sistematis dan berkesinambungan. 

7. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya, religius 

yang menguasai ilmu pengetahuan. 

Pada awal tahun 2017, terjadi perubaban nomenklatur di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bulungan, istilah Satuan Keija Perangkat Daerah 

(SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 

(Disperindagkop & UMKM) merupakan nomenklatur yang berdasarkan pada 

Perda Nomor 10 T abun 2013 mengalami perubaban berdasarkan Perda 

Kabupaten Bulungan Nomor I Tabun 2017 dan Peraturan Bupati Bulungan 
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Nomor I Tahun 2017 menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan nama 

Objek serta lokasi penelitian pun berganti menjadi Dinas Perindustrian. 

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop & UKM). 

OPD dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dibantu oleh Sekretaris Dinas 

yang membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian (Kasubag), Untuk urusan teknis 

kegiatan, OPD dilengkapi dengan 3 (tiga) Kepala Bidang dan masing-masing 

dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi, selain itu Dinas Perindagkop & UMKM 

juga memiliki I (satu) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang mengurus 

persoalan Pasar. 
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TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan NoiDOI" 50 Tahun 2016, Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kccil dan Menengah 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian, 

Perdagangan, dan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dalam 

melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 

menyelenggarak.an fungsi : 

(I) Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi 

dan usaha kecil dan menengah; 

(2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, 

koperasi dan usaha kecil dan menengah; 

(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pclo}llll8ll dan pelaksanaan 

tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan 

menengah; 

(4) Pelaksanaan pemantauan, pembinaan evaluasi dan pelaporan dan 

pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan 

usaha kecil dan menengah; 

( 5) Penyelenggaraan urusan administrasi dinas; 

(6) Pembinaan kelompokjabatan fungsional; 

(7) Pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana T eknis Dinas; 

(8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesnai dengan tugas dan 

fungsinya. 

43170.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



68 

Tugas dan fungsi masing-masing bagian dan bidang Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulungan 

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

I. Sekretariat 

Mempunyai tugas menyelenggarakao koordinasi pelaksanaao tugas, 

pembinaao, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit 

organisasi dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretarial menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengoordinasian kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah; 

b. Pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

c. Pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan; 

d. Pelaksanaao pengnmpulan dan pengolahan data serta pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan; 

e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggan, kerjasama, hubungan 

masyarakat, arsip dan dokumentasi; 

f. Penataan organisasi dan tala laksana; 

g. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; 

h. Pengelolaao barang milik/kekayaan daerah; dan 

1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesua1 

dengan tugas dan fungsinya. 
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(I) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, 

pengelolaan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Perindustrian. Perdagangan. 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengab; 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

a Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum 

dan Kepegawaian; 

b. Melakukan urusan tala usaha, persuratan dan kearsipan; 

c. Melakukan urusan rencana kebutuban dan usulan pengembangan 

pegaW8.1.; 

d. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan 

jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai; 

e. Melakukan urusan tala usaba kepegawaian, displin pegawai, dan 

evaluasi kinerja pegawai serta urusan kepegawaian lainnya; 

f. Menyiapkan bahan penyampaian Laporan Haria Kekayaan 

Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan 

Aparatur Sipil Negara (LHKASN); 

g. Mengoordinasikan penyiapan baban Reformasi Birokrasi; 

h. Melakukan urusan rumab tangga, keamanan dan kebersihan; 

1. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi 

penggunaan peralatan dan perlengkaoan kantor: 

J. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuban Barang Unit (RKBU) 

dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); 
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k. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi 

barang; 

I. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan. penyaluran. 

penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah; 

m. Melakukan urusan kelja sama, hubungan masyarakat dan protokol; 

n. Melakukan evaluasi kelemhagaan dan ketatalaksanaan; 

o. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan 

perundang-undangan; 

p. Melakukan penyusunan laporan kegiatan Subagian Umum dan 

Kepegawaian; dan 

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2. Bkla.j: Koperasi dan Usaha Mikro 

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis bidang koperasi dan 

usaha mikro, melaksanakan peman~ pengendali~ evaluasi. fasilitasi 

dan koordinasi serta pelaporan penyelenggaraan bina koperasi dan usaha 

mikro meliputi kelemhagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan 

pengembangan koperasi dan usaha mikro. 

Dalam melaksamakan tugasnya, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro; 

b. Verifikasi data danjumlab koperasi yang akurat; 

c. Veriflkasi datadanjumlah koperasi simpan pinjam/unit yang akurat; 
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d. Pelaksanaan koordinasi dan veriflkasi dokumen izin usaba simpan 

pinjam untuk koperasi; 

e. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen izin pembukaan kantor 

cabang pembantu dan kantor kas; 

f. Pelaksanaan koordinasi pembentukan koperasi, perubahan anggarnn 

dasar koperasi dan pembubaran koperasi; 

g. Pelaksanaan koordinasi bimbingan dan penyuluban dalam pembuatan 

laporan tabunan koperasi simpan pinjam!unit simpan pinjam; 

h. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi 

wilayah keanggotaan dalam I (satu) daerah kabupaten; 

t. Pelaksanaan koordinasi pengav.'3.S811 dan pemeriksaan koperasi simpan 

pinjam!unit simpan pinjam koperasi yang wilayahnya I (satu) daerah 

kabupaten; 

J. Koordinasi pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan 

pinjarn!unit simpan pinjam; 

k. Pelaksanaan koordinasi upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam 

yang sehat meJalui penilaian koperasi; 

I. Pelaksanaan koordinasi penyediaan data kesehatan koperasi simpan 

pinjam/unit simpan pinjam; 

m. Pelaksanaan koordinasi penerapan peraturan perundang-undangan dan 

sanksi koperasi; 

n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

pemberdayaan koperasi; 

o. Pelaksanaan pemberdayaan koperasi; 
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p. Pengoordinasian perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi 

koperasi; 

q. Pelaksana promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal 

dan nasional; 

r. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis 

anggota koperasi; 

s. Pengoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaba lainnya; 

t. Pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat 

organisasi koperasi; 

u. Pengoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi; 

v. Pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro; 

w. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaba mikro di tingkat 

Iokal dan nasional; 

x. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

pemberdayaan usaba mikro; 

y. Pengoordinasian pendataan izin usaba mikro kecil (IUMK); 

z. Pengoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi 

peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; 

aa Pengoordinasian pengembangan kewirausahaan; dan 

bb. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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3. Seksi Pembenlayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaba Mikro 

(Seksi PPKUM) 

Mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta 

program keJja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, 

pengendalian, evaluasi, fasilitasi, koordinasi dan analisis penyelenggaraan 

pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaba mikro. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi PPKUM mempunyai uraian tugas 

yaitu: 

a. Menyiapkan baban perumusan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan 

penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan 

usaba mikro; 

b. Merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; 

c. Mengembangkan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; 

d. Mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi 

koperasi; 

e. Merencanakan pelaksanaan perJindungan koperasi; 

f. Merencanakan pelaksanaan pendidikan dan latihan hagi perangkat 

organisasi koperasi; 

g. Menyuson konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi 

perangkat organisasi koperasi; 

h. Merencakan pengembangan kewirausahaan; 

1. Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaba mikro; 

J. Merancang akses pasar bagi produk usaba mikro di tingkat lokal 

maupun nasional; 
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k. Menganilisa data izin usaha mikro (IUMK); 

I. Menerencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi 

peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; 

m. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro kecil; dan 

n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Seksi PPKUM merupakan penggabungan dari Seksi UMKM dan Seksi 

Usaha Koperasi. Perubahan Struktur Organisasi ini diikuti dengan perubahan 

tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jahatan.Selanjutnya, Bidang 

Koperasi dan Usaha Mikro menjadi fokus pada penelitian ini. 

Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Bulungan menerima Program 

dan Bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yaitu 

Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM atau disingkat 

menjadi PLUT -KUMKM, dimana program ini berupa hantuan Pemhangunan 

Kantor dan biaya operasional untuk 3 (tiga) tahun ke depan. 

Program PLUT -KUMKM adalah Program pengemhangan PLUT- KUMKM 

yang diharapkan mampu mensinergikan dan mengintegrasikan seluruh potensi 

sumber daya produktif, yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Daerah serta 

Stakeholder terkait dalam rangka penyediaan jasa layanan bagi pengemhangan 

usaha KUMKM (sumber : www.plut.or.id). Selain itu, PLUT -KUMKM juga 

bertujuan untuk : 

(I) Mendukung pencapaian Prioritas Nasional yang terkait dengan 

pemberdayaan KUMKM; 
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(2) Memperlruat peran pemda dalam memberdayakan KUMKM di daerahnya 

sesuai dengan amanat PP 3812007; 

(3) Meningkatkan keterjangkauan KUMKM pada layanan pengembangan 

usaha; 

(4) Mensinergikan berbagai layanan usaha dalam saJu atap bagi KUMKM 

dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan jaringan regionaVnasional; 

(5) Mendorong perkembangan, jenjang layanan pengembangan usaha di 

daerah; 

(6) Meningkatkanjumlah dan perluasan usaha KUMKM; dan 

(7) Mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing KUMKM. 

PLUT -KUMKM adalah lembaga yang menyediakan jasa non-finansial 

yang menyeluruh dan terintegrasi bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan 

menengah (KUMKM) untuk meningkatkan : (I) kinelja produksi, (2) kineJja 

pemasarao, (3) akses ke pembiayaao, (4) pengembangan SDM melalui 

peningkatan kapasitas kewirausahaao, teknis dan manajemen, serta (5) kinerja 

kelembagaan dalam raogka meningkatkan daya saing KUMKM. 

AdapunVisi PLUT-KUMKM adalah Menjadi Pusat Layanan Terpadu Yang 

Memampukan Koperasi dan UMKM Dalam Mengembangkan Potensi 

Unggulan Daerah. 

Dan Misi PLUT -KUMKM yaitu : 

I. Menjadi Pendamping dan Pembina yang dapat memberikan solusi 

permasalahan KUMKM (centre for problem solving). 
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2. Menjadi Mediator dan Sumber Informasi yang dapat memberikan rujukan 

yang tepa! pada KUMKM untuk mendapatkan solusi spesifik (centre of 

referral). 

3. Menjadi Etalase dan Sumber lnspirasi yang dapat menghadirkan praktik 

terbaik dari pengembangan KUMKM (centre for best practoce). 

Dan pada awal Tahun 2015, Kantor PLUT-KUMKM Kabupaten 

Bulungan resmi beroperasi dan melaksanakan tugas pendampingan serta 

pembinaan terhadap KUMKM, melakukan komunikasi dan koordinasi dengan 

Disperindagkop & UKM dan stakeholder yang terkait dalam upaya 

peningkatan pertumbuhan serta kualitas daya saing KUMKM Kahupaten 

Bulungan. 

Meskipun PLUT - KUMKM Kabupaten Bulungan memiliki kantor 

sendiri dan dipimpin oleh Kepala Kantor, namun tetap mcnjadi bagian dari 

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro pada Disperindagkop & UKM Kabupaten 

Bulungan, sehingga dapat dikatakan bahwa PLUT -KUMKM merupakan unit 

teknis dari Dinas yang melakukan pendampingan dan pembinaan langsung 

terhadap KUMKM. PLUT -KUMKM dilengkapi dengan 5 (lima) Konsultan 

Pendamping di 5 (lima) bidang yakni : 

l. Konsultan Bidang Kelembagaan meliputi : pembentukan dan pemantapan 

kelembagaan KUMKM, fasilitasi legalitas, penguatan sentra 

UKM!Klaster/Kawasan, pendataan, pendaftaran dan perijinan KUMKM, 

advokasi perlindungan KUMKM; 

2. Konsultan Bidang SDM meliputi : pelatihan perkoperasian, kewiransahaan 

danmagang; 
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3. Konsultan Bidang Produksi meliputi : akses bahan baku, pengembangan 

produk (peningkatan kualitas, desain merek dan kemasan), diversifikasi 

produk, standarisasi dan sertifikasi produk, aplikasi teknologi; 

4. Konsultan Bidang Pembiayaan meliputi : penyusunan rencana bisnis, 

proposal usaha, fasilitasi dan mediasi ke lembaga keuangan bank dan non 

bank, pengelolaan keuangan dan advokasi pertnodalan; 

5. Konsultan Bidang Pemasaran meliputi informasi pasar, promos1, 

penigkatan akses pasar, pengembangan IT (e-Commerce), serta 

pengembangan data base yangterkait pengembangan KUMKM. 

Bidanc Procfubl 
Akses bahan baku, 

peningbtan diversifikasi, dan 
kualitas produk {standarlsasi, 
Sertifikasi, kemn01n, merek), 

koperasi, kemitraan, klaster, 
fasilitasi pef'ijinan dan 

imtoestni, advokasi p@f3tUr.Jil 

BldancSDM 

Pelatihan, Peodampingan, 
Akses Magang. kerjasama 

diklat/pendamplngan dengan 

plhak swasta 

;~plibsi teknolosi 

5 in 1 

Gambar07 

lnformasi JJ<i>.ar, f<lsi~tasi ak5es 
pasar term.asuk ekspor, 

pmmosi jaringan pemas3r.tn 

Bidana Pemblayaan 

Advokasi d;m pendampingan 
jasa keuangan, fasllitasi akses 

pembiayaan, Advobsi bagi 
KSP dan UKM, fasilitasi linkage 

Lingkup Layanan PLUT- KUMKM 
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Penm Konsultan Pendamping PLUT -KUMKM meliputi : 

a) Memberikan layanan pendampingan KUMKM berbasis sentra UKM; 

b) Menyediakan informasi jenis layanan. mekanisme pemberian layanan. dan 

menyusunjadwallayanan kepada KUMKM; 

c) Membuat basis data produk unggulan daerah, jaringan pemasaran dan 

sentra UKM yang diprioritaskan; 

d) Mengatur kegiatan konsultasi dan pendampingan KUMKM; 

e) Melakukan kurasi dan menentukan kriteria, target dan pola seleksi produk 

KUMKM yang dapat ditempatkan di Galeri PLUT -KUMKM; 

f) Melakukan temu bisnis dengan KUMKM; 

g) Memperlmat jaringan kerjasama pendampingan antar lembaga 

pendamping dan stakeholder lainnya; 

h) Mcngcmhangkan kapasitas dan kompetensi secara mandiri; dan 

i) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dinas yang membidangi Koperasi 

danUKM. 

Pada bab sebelumnya telah disebutkan informan pada penelitian ini, 

secara garis besar informasi dan data yang dibutuhkan dibagi menjadi 2(dua) 

bagian yaitu data internal dan data ekstemal yang masing~masing diambil dari 

pihak pemerintab dan pihak UMKM. 

Hal ini dimaksudkan agar diperoleh informasi atau data yang 

berhubungan dengan kebutuhan Analisa SWOT yang meliputi Kekuatan, 

Kelemahan, Peluang dan Ancaman dari semua pihak yang terkait dalarn 

penelitian ini. 
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B. Deskripsi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) 

Kabupatea Bulungan 

Saat ini jwnlah UMKM di Indonesia sebesar 62,5 juta unit usaha dan 

diprediksikan akan menjadi 64 juta pada tahun 2017. Kontribusinya dalam 

pembentukan PDB sebanyak 58,94% dan menyerap 114,80 juta tenaga ke!ja 

Hal ini merupakan cikal baka1 tumbuhnya perusahaan yang "go international" 

setidaknya ditingkat ASEAN, sehingga UMKM akan menjadi salab satu pilar 

ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA). Bukanlah hal yang mudah untuk bisa mewujudkan UMKM 

yang tangguh dan handal baik ditingkat 1okal. nasional maupun intemasional. 

Pola pendampingan merupakan 1angkah strategis sebagai pengungkit atau 

pemacu untuk mewujudkan hal tersebut diatas. Berbagai layanan, 

pendampingan dan konsultasi bisnis bagi UMKM sudah banyak dilakukan 

oleh 1nstansi Pemerintah, swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, hal 

teijadi karena UMKM memiliki daya tarik dan potensi bisnis yang sangat baik 

dimasa akan datang, sehingga Pemerintah baik di pusar maupun di daerab 

berupaya untuk memaksimalkan potensi yang ada untuk mendorong 

tumbuhnya UMKM sebagai salah satu solusi peningkatan ekonomi daerab. 

Pada umumnya UMKM di Kabupaten Bulungan masih dalarn klasifikasi 

Milcro dan jwnlahnya pun masih belum banyak. Jika UMKM tahun 2014 

sebanyak 2.801 unit sedangkan UMKM Tabun 2015 sebanyak 3.681 artinya 

pertumbuhan UMKM meningkat menjadi 76, I% narnun tidak ada peningkatan 

klasifikasi. Kepala Disperindagkop & UKM yang lama mengatakan bahwa: 
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"Perkembangan UMKM di Kabupaten Bulungan Khususrrya 
Kecamatan Tanjung Se/or sebagai lbulcota Provinsi Kaltara sudah 
mulai kelihatan maju. Bahkan dulu banyak pihak yang mengatakan 
bahwa UMKM di Bulungan suJah menggeliat .. " (Wawancara, 28 
Januari 2017). 

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro 

yang baru, mengatakan bahwa : 

"Menurut saya, UMKM di Kabupaten Bulungan khususrrya di 
wilayah Tanjung Se/or cukup baik peningkatannya, dibanding 
dengan sebelumnya. Jum/ah UMKMnya pun saya lihat semalcin 
banyak atau bertambah, produknya pun lebih varia/if. Ini juga 
sa/ah satu faktor pendukungnya yaitu karena Tanjung Se/or juga 
merupakan Jbukota Provinsi Kaltara. Jodi hal ini menjadi 
dorongan dan peluang pasar bagi UMKM." (Wawancara, 20 
Januari 2017). 

Dari kutipan wawancara diatas, diperoleh gambaran bahwa perkemhangan 

pertumbuhan UMKM di Kabupaten Bulungan cukup baik. Hal ini sebligus 

menujukkan bahwa UMKM memberikan peluang bisnis yang menjanjikan di 

masa sekarang dan akan datang. Agar penelitian ini bisa memberikan 

sumbangsih saran ataupun masukan kepada Pemerintah Daerah melalui 

instansi teknis yaitu Disperindagkop & UKM ataupun instansillembaga 

lainnya dalam menjalankan tugasnya ataupun sebagai bahan kajian kelimuwan 

yang mengarah pada upaya membentuk UMKM yang mandiri, berknalitas dan 

berdaya saing, maka peneliti mencoba mengkaji potensi kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancarnan UMKM melalui Analisis SWOT yang nantinya bisa 

digunakan daJam menyusWI program kelja prioritas dan terarah untuk 

peningkatan kualitas dan daya saing UMKM di Kabupaten Bulungan. 

43170.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



81 

C. Huil dan Pembahuan 

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Perencanaan Strategi 

Pengembangan Umkm Melalui Analisis Swot Dalam Meningkatkan Daya 

Saing Di Kabupaten Bulungan, maka selanjutnya peneliti akan memaparkan 

basil pengumpulan data kemudian akan dianalisa dengan menggunakan 

metnde Analisis SWOT yang akan mengacu psda rumusan masalah yaitu : 

Perencanaan strategis pengembangan UMKM di Kabupaten Bulungan; dan 

Upaya peningkatan daya saing UMKM di Kabupaten Bulungan. 

1. Perencanaan Strategis Pengembangan UMKM di Kabupaten 

Bulungan 

Seperti yang Ielah dijelaskan sebelumnya bahwa dikarenakan adanya 

perubahan struktur, nomenclature dan pejabat struktural di lingkungan 

Disperindagkop & UKM Kabupateo Bulungan, maka agar data dao 

infonnasi yang diperoleh lengkap, maka infonnan pada penelitian ini pun 

menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Adapun infonnan psda 

penelitian ini dapat dilibat psda tabel berikut. 

Nama Ioforman 

Drs. H. Agus Nurdiansyah 
H. A" er Supriyono SE 
Gerilyawamyah, SE 
Galuh Rustinah. SE 
lnce Bakery 
Reny's Cake 
Nurul's Cake 

Tabel. 2 
Daftar Infonnan 
Peiabat Struktural 

Lama Baru 
Kepala Dinas . 

. Kepala Dinas 

. Kabid Kooerasi 
K.asi UMKM . 

. . 

. . 

. . 

Klasifikasi Keterangan 
UMKM 

. Infonnan I 

. lnforman2 

. lnfonnan 3 

. lnfonnan 4 
Menengah lnfonnan 5 

Kecil lnforman 6 
Mikro Infonnan 7 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa infonnan 4 (empat) yang 

seharusnya diisi oleh Kabid Koperasi yang lama, namun berhubung yang 
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bersangkutan sedang dalam Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan secam 

kebetulan sedang dalam kondisi tidak sehat jasmani (saki!) maka peoulis 

tidak memasukkan dalam daftar infonnan pada penelitian ini. 

Pada penelitian ini, pelaku UMKM juga dilihatkan menjadi infonoan 

sesuai dengan klasifikasi UMKM, yaitu klasifikasi mikro, kecil dan 

meoengah. Hal ioi dimaksudkan agar dipemleh infonnasi tentaog kekuatao 

dan peluang yang naotinya akao dikolaborasikan dengan pihak dinas untuk 

lebih dikembaogkan kemudian kelemahao dan aocaman dikolaborasikan 

dengan dinas untuk menyusun langk:ah antisipasi, pembinaan dan 

pendampingan UMKM agar tidak menjadi pengbamhat untuk lebih 

berkembang. Dengan demikiao dapat dikatakan bahwa iofonnan UMKM 

merupakao laogkah identifikasi faktor eksternal dinas yang dipetakao 

berdasarkan Ana1isis SWOT yang kemudian akan menjadi unsur 

opportunity (peluang) di dalam Analisa SWOT dinas. Berikut ciri---ciri 

UMKM berdasarkan klasifikasi mikro, kecil dan menengah, yaitu : 

I ) UMKM Mikro 

Usaha mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri 

Keuangan RI No. 40/KMK.06/2003 taoggal 29 Jaouari 2003, yaitu 

usaha produktif milik keluarga atau peroraogan Warga Negara 

Indonesia dan memiliki basil peojualan paling baoyak Rp. 

100.000.000,- (seratus juta) per tahun. 

Ciri - ciri usaha mikro yaitu : 

• Jenis baranglkomoditi usahanya tid.ak. selalu tetap. sewaktu-waktu 

dapat berganti. 
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• Tempal usahanya tidak menetap, sewaktu-waktu pindah. 

• Belum melakukan administrasi keuangan (pembukuan sederhana) 

• SDM rata-rata belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. 

• Tingkat pendidikan relatif rendah. 

• Umumnya belum memiliki akses ke perbankan 

• Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyamtan lainnya 

tennasuk NPWP. 

• Jumlah karyawan belum ada. 

2) UMKM Kecil 

Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Uodang-Undang No.9 

Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi 

kriteria kekayan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratusjuta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki 

basil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) 

per tahun. 

Ciri-ciri usaha kecil. yajtu : 

• Jenis barang!komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, 

tidak gampang berubah tetapi lebih cenderung pengembangan 

produk. 

• Lokasi/tempat usahanya, wnumnya sudah menetap. tidak 

berpindah-pindah dan lebih cenderung menambah tempat usahanya 

(buka cabanglunit penjualan). 

• Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan 

____ _.( ... pembukuan sudah tertib). 
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• SDM memiliki pengalaman danjiwa wirausaha yang sudah mapan. 

• Sudah memiliki akses ke perbankan. 

• Umumnya sudah memiliki perizinan tennasuk NPWP. 

• Umumnya telah melakukan kegiatan promosi namun belwn 

terorganisir. 

• Umumnya belum mempunyai Visi dan Misi yang terstruktur. 

• Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan 

baik seperti business planing. 

• Jumlah karyawan 5 - 19 orang 

3) UMKM Menengah 

Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada lnpres No.IO Tahun 

1998 adalah usaba yang b=ifat produktif yang memenuhi kriteria 

kekayaan usaha ben;ih lehih besar dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak RP· 1.000.000.000,- (satu 

mi1yar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

Ciri-ciri usaha menengah. yaitu : 

• Pada umumnya sudah memiliki rnanajemen dan organisasi yang 

1ebih baik, Jebih teratur bahkan lebih modem. Pembagian tugasnya 

pun sudah jelas antara bagian administrasi, bagian produksi dan 

bagian peJ1jualan/pemasaran. 

• T elah menerapkan sistem pengelolaan administrasi pembukuan 

keuangan. 

• Telah menerapkan aturan perburuhan dan asuransi kesehatan, 
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• SDM pada umurnnya sudah terlatih dan terdidik. 

• Sudah melengkapi segala persyaratan legalitas, perizinan tempat 

usaha, NPWP dan pengelolaan lingkungan. 

• Umumnya kegiatan promosi sudah terorganisir. 

• Sudah memiliki Visi dan Misi serta perencanaan pengembangan 

usaha (Business Planning). 

• Jumlah karyawan antara 20- 99 orang. 

Berdasarkan paparan diatas, maka diperoleh informasi perbedaan UMKM 

Mikro, Kecil dan Menengah dari sudut pandang peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku. Informasi diatas, ringkasannya dapat dilibat pada 

!abel berikut ini. 

Tabel. 3 

Ciri Ciri UMKM . 

Klasifikasl UMKM 

Ciri- dri UMKM UMKM UMKM Keterangan 

Mikro Kecil Menengah 

UMIM Menengah candenmg 
legalitas Perizinan & NPWP X J J Slllah menerpkan UU 

l'eriMruu!n 

Terapan Adm Keu (pembukuan) X J J 

Akses Perbankan dibawah 
5Dft · 5DDft 5DDft · 5 M untuk program KUR 

25ft 

Sumber Daya Manusia (SDM) blm terlatih jiwa wirausaha sudah terlatih 
& terdidik sudah mapan & terdidik 

Kegiatan Promosi X 
blm terlatih & 

terdidik 

Visi & Misi Usaha X sudah ada tapi tertulis & 
tidak tutulis diterapl:an 

Perencanaan Pengembangan 
X belum terukur S 

usaha (business planning) teru111anisir terencana 

5-19 20-!lll 
Jumlah karyawan (orang) X berpengalaman 

terlatih & 
terdidik 

Sumber: hup:l!hendrausahakecil.blogsoot.co.id! 
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Pada penelitian ini, informan yang mewakili 3 (tiga) klasillcasi 

UMKM ten;ebut bergerak dibidang usaha yang sama yaitu aneka olaban 

makanan dan bakery. Pemiliban jenis usaha aneka olaban makanan dan 

bakery ini dikarenakan jenis usaha ini sedang tumbub pesat dan menjadi 

trending topic baik dari segi penjualan kenvensional maupun online di 

media sosial sehingga penulis memandang bahwa jenis usaha ini sedang 

sangat diminati oleh masyarakat di Kabupaten Bulungan. lnforman 

UMKM yang dimaksud yaitu : UMKM Nurul's Cake, UMKM Reny's 

Cake dan !nee Bakery. 

Peneliti menemukan berbagai masalab yang dihadapi oleh pelaku 

UMKM di Kabupaten Bulungan. Dengan menggunakan metode 

wawancara ke pelaku UMKM dalarn hal ini diwakili oleh UMKM Nurul's 

Cake, UMKM renny Cakes dan !nee Bakery masalab tersebut dapat 

dirangkum sebagai berikut : keterbatasan dalarn hal modal keija dan 

pendanaan, kesulitan-kesulitan dalarn hal pemasaran dan distribusi produk, 

keterbatasan dalarn hal informasi pasar dan peluang kedepan, keterbatasan 

pekeija dengan keablian yang spesifik, biaya transportasi dan logistic 

(baban baku) yang tinggi, permasalaban pengurusan perizinan dan 

perpajakan, peraturan-peraturan terkait usaha pemerintab daerab 

Kabupaten Bulungan yang belum jelas dan tidak berpihak kepada 

pengembangan UMKM. 

Potensi--potensi tersebut diatas seharusnya melahirkan satu 

perencanaan strategis yang terkait upaya peningkatan kualitas dan daya 

saing UMKM. Perencanaan strategis merupakan hal yang sangat 
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dibutuhkan sebelum merealisasikan program keJja. Perencanaan strategis 

pun memiliki proses dan tahapan, yang pada penelitian ini penulis 

menggunakan proses perencanaan strategis berdasarl<an Juwono (20 II), 

yaitu : (a) menetepkan arab dan misi organisasi; (b) memahami 

lingkungan internal dan ekstemal; (c) merumuskan strategi; (d) 

mengimplementasikan strategi; (e) mengevaluasi dan mengawasi strategi. 

Berikut penjelasan proses perencanaan strategis pada penelitian ini : 

a. Menetapkan arab dan misi organisasi 

Visi Disperindagkop & UKM adalah Tumbuhrrya Agro Jndustri, 

Perdagangan. Koperasi ckm UMKM yang kuaJ, mandiri, kompetitif 

serta berwawasan lingkungan menuju masyarakat yang adi/ dan 

beradab. 

Misi Disperindagkop & UMKM Kabupaten Bulungan yaitu : 

I. Memberdayakan Pelaku Usaha Sektor Agro lndustri sebagai 

penggerak utama pernbangunan ekonomi kerakyatan yang 

beri<elanjutan dan ramah lingkungan. 

2. Mengembangkan sektor industri yang bertumpu pada kemandirian 

dan berdaya saing. 

3. Menguatkan kelembagaan perdagangan dan Meningkatkan 

profesionalisme pelaku usaha 

4. Pengawasan peredaran barang dan jasa serta perlindungan hak-hak 

konswnen. 

5. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta peningkatan peran aktif 

masyarakat dan dunia usaha. ---
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6. Meningkatkan produktivitas dan daya saing dan kemadirian 

koperasi dan UMKM secara sistematis dan berkesinambungan. 

7. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya, 

religius yang meoguasai ilmu pengetahuan. 

Dalam pelaksanaan teknis, pembinaan dan pendampingan UMKM 

dilakukao oleh PLUT -KUMKM yang memiliki Visi yaitu Menjadi Pusat 

Layanan Terpadu Yang Memampukan Koperasi dan UMKM Dalam 

Mengembangkan Potensi Unggulan Daerah 

Dan Misi PLUT -KUMKM yaitu : 

I. Menjadi Pendamping dan Pembina yang dapat memberikan solusi 

permasalaban KUMKM (centre for problem solving). 

2. Menjadi Mediator dan Sumber Informasi yang dapat memberikan 

rujukan ~ tepa! pada KUMKM unmk mendapatkan solusi spesifik 

(centre of referral). 

3. Menjadi Etalase dan Sumber Inspirasi yang dapat menghadirkan 

praktik tetbaik dari pengembangan KUMKM (centre for best 

practoce). 

Visi dan Misi dari Dioas dan PLUT -KUMKM sangat jelas memiliki 

keterkaitan dan saling menguatkan. Selanjutnya Visi dan Misi menjadi 

panduan arab bagi aparatur dioas untuk menyusun program keda yang 

tepat sasaran dan berkelanjutan sehingga berhasil guna dan dapat 

rnencapai basil sesuai dengan Visi dan Misi Dinas. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, dinas harus memiliki aparatur yang 

memiliki kemampuan atau kepahaman tentang arah keija dan pola 
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penyusunan rencana kerja. Di bidang KUMKM harusnya memiliki 

aparatur yang paham akan arab pendampingan KUMKM, kemudian 

dituangkan dalam rencana kelja dan program kerja agar lebih terarah dan 

bisa mencapai target yaitu mewujudkan KUMKM yang tanggub, mandiri, 

berdaya saing dan profesional.Sebelum tahun 2014 dinas tidak memiliki 

aparatur yang memiliki kemampuan terse bur', kbususnya di Bidang 

Koperasi sehingga program kelja ataupun kegiatan-kegiatan yang disusun 

dan dilakukan bersifat parsial dan tidak berkelanjutan.Program kelja yang 

tidak terarah memberikan dampak lambatnya perturnbuban KUMKM dan 

upaya wttuk mewujudkan visi dan misi dinas pun menjadi terkendala 

Namun setelab di tahun 2014, Bidang Koperasi mendapatkan 

bantuan tenaga teknis pendampingan KUMKM melalui PLliT -KUMKM 

yang terdiri dari 5 (lima) konsultan pendamping. yang orientasi kerjanya 

fokus pada pembinaan dan pendampingan KUMKM. Pola kelja dinas 

menjadi sedikit lebih terarah dan KUMKM mulai menunjukkan 

perkembangan secara perlaban. Perkembangan perlaban ini disebabkan, 

kondisi anggaran dinas sedang menurun, sehingga program dan kegiatan 

pembinaan dan pendampingan tidak beljalan dengan maksimal. Paparan 

diatas merupakan permasalaban internal dinas yang berdampak ektemal 

yaitu pada perkembangan KUMKM. 

Selain persoalan internal dinas. sisi pemerintah yang lain yaitu 

Regulasi atau produk hukum merupakan salab satu faktor pendukung 

perkembangan KUMKM, yang terdiri dari perizinan, dukungan akses 

produksi (ketersediaan baban baku) hingga pada dukungan perluasan akses 

43170.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



90 

pemasaran proeM: KUMKM baik lingkup lokal maupun lingkup yang 

lebih luas. Untuk Kabupaten Bulungan, belum ada regulasi tentang 

KUMKM baik itu Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati 

(Perbup). Sebarusnya regulasi tentang KUMKM sudah terbit agar 

stakeholder fokus dan mempunyai dasar yang kuat dalam menyusun 

program dan kegiatan yang prioritas dalam mendukung perkembangan 

KUMKM. 

Kemudiau untuk melengkapi kebutuhan data pada penelitian ini, 

maka penulis mencoba untuk menyandingkan dengan Visi dan Misi 

pelaku UMKM. Seperti yang Ielah dijelaskan sebelumnya bahwa informan 

dati pelaku UMKM ada 3 (tiga) yaitu : 

I) UMKM Nurul's Cake, yang mewakili klasiftkasi Mikro 

UMKM Nurul's Cake merupakan salah satu UMKM aneka 

olahan makanan khususnya aneka kue yang cukup mendapat perhatian 

masyarakat. Secara manajemen perusahaau, Nurul's Cake belum 

memiliki perizinan dan bahkan manajemen keuangan (pembukuan) 

sama sekaJi belum diterapkan. Visi dan misi pun belum ada, karena 

Nurul's Cake hanya fokus pada kegiatan produksinya untuk memenuhi 

pesanan pelauggan. Jenis produk yang paling banyak dipesan yaitu 

cake hias (kue ulang tahun) dan brownis jagung. Nurul's Cake juga 

menerima kursus untuk pembuatan cake dan kursus menghias cake, 

dimana pesertanya cukup banyak dati berbagai latar belakang dan dati 

berbagai daerah. 
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Pemilik Usaha yaitu lbu Nurul, yang saat ini mendiami rumah 

kontrakan. Ibu Nurul sangat mabir dalam membuat cake terutama 

dalam menghias cake berbahan dasar pondant yang sangat jarang 

pelaku usahanya di bidang tersebut. Produknya selain enak juga 

memiliki penampilan yang menarik. Kemahiran ini awalnya otodidak 

namun setelab bisa membuat cake, kemudian sering mengiknti knrsus 

dan pelatihan untuk menambab pengetahuan, pengalaman dan 

kreatifitasnya. Usaha cake ibu Nurul dijalankan sendiri tanpa dibantu 

oleh karyawan mulai dari menyiapkan baban baku, proses pembuatan 

hingga pada penjualan produknya, sehingga secara administrasi dan 

manjemen organisasi sama sekali belum bisa diterapkan, karena 

terbatas dalam waktu dan tenaga. Pola produksinya pun by order 

(berdasarkan pesanan) secara online namun peminatnya cukup banyak. 

Promosi dan penjualan secara online merupakan basil pembelajaran 

yang diperoleh dari Konsultan PLUT -KUMKM. Kelengkapan 

legalitas usaha pun belum dimilikinya karena hampir setiap hari, 

waktunya tersita untuk kegiatan produksi dan penjualan serta mengajar 

kursus cake. Hasil penjualan produk per hari berkisar ljt-1,5jt 

disebabkan karena keterbatasan modal dan kapasitas produksi. Tarif 

kursus cake dikisaran harga 1,5jt-2jt per resep per orang, karena 

tempat produksinya terbatas, maka peserta kursus pun hanya bisa 

untuk I (satu) orang peserta per hari. Saat kegiatan kursus cake 

berjalan, biasanya kegiatan produksinya dihentikan untuk sementara. 
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Jadi jumlah pendapatan keseluruhan dalam per bulan di kisaran 

Rp25juta-Rp30juta. 

2) UMKM Reny' s Cake yang mewakili klasifikasi Kecil 

UMKM Reny's Cake merupakan salah satu UMKM aneka 

olahan makanan kbususnya aneka kue yang cukup mendapat perhatian 

masyarakat. Jenis cake yang paling laris yaitu kue Donat dan cake bias 

(kue ulang tahun). Reny's Cake mempunyai Visi yaitu "meJ\iadi pelaku 

usaha sukses dan terpercaya ", namun visi ini tida.k tertulis atau tidak 

terbukukan dalam profil perusahaan.Sama seperti Ibu Nurul, lbu Reny 

pemilik Reny's Cake juga memulai usahanya dengan otodidak namun 

setelah bisa membuat cake, kemudian sering mengik.uti kursus dan 

pelatiban hingga ke berbagai daerah di dalam negeri untuk menambah 

pengetahuan, pengalaman dan kreatifitasnya dalam membuat aneka 

cake. 

Reny's Cake saat ini sudah memiliki bangunan pennanen milik 

seodiri yang berfungsi sebagai rumah produksi, peJ\iualan (showroom 

cake) dan sekaligus sebagai tempat tinggal. lbu Reny sangat mabir 

dalam membuat cake terutama dalam menghias cake yang bukan 

hanya mentiliki penampilan yang menarik juga rasanya enak dan 

banyak digemari pelanggannya. Usaha cake ibu Reny dijalankan 

sendiri dihantu dengan 12 ( dua be las) orang karyawan di bagian 

produksi dan di showroom serta telah menggunakan peralatan kelja 

yang cukup modem serta telah memiliki I (satu) unit kendaraan 

pribadi yang terkadang difungsikan sebagai kendaraan operasional 
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untuk mendukung kelancaran usaha Reny's Cake.Bagian administrasi 

dan manjemen organisasi ditangani langsung oleh suami dari lbu 

Reny. Pola produksinya pun by order (berdasarkan pesanan) khusus 

cake tertentu, secara on/inemelaJui media sosial, dan penjualan 

langsung (stockist) di showroom Reny's Cake yang serupa dengan 

mini cafe. Sistem administrai manajemen keuangan sudah diterapkan 

dan beljalan secarn tertib dan ditangani oleh suami dan Jbu Reny. Hasil 

penjualan produk per bulannya berkisar Rp 180jt-Rp220jl 

3) Ince Bakery yang mewakili klasifikasi Menengah 

UMKM lnce Bakery merupakan salah satu UMKM aneka olahan 

makanan khususnya aneka kue. bakery dan katering yang berdiri sejak 

tahun 2003 hingga sekarang, dimana produk-produknya cukup 

mendapat perhatian masyaral.aL !nee Bakery mempunyai VlSi yaitu 

"menjadi perusahaan yang unggul dalam kualitas, profesional dan 

terpercaya dalam bidang Tata Boga", dan Misi lnce Bakery, yaitu (I) 

mendapatkan produk yang inovatif, kreatif dan bermanfaat bagi 

masyarakat; (2) menjadi perusahaan jasa boga yang profesinal dan 

berdaya ssaing; (3) memberikan kesempatan pekeljaan bagi 

masyarakat sekitar yang belum memiliki pekeljaan. Visi dan misi Ince 

Bakery ini terbukukan dalam profil perusahaan dilengkapi dengan SOP 

proses produksinya. Jenis cake yang paling laris yaitu bolu gulung, roti 

(Bakery) dan cake bias (kue ulang tahun). Sarna seperti Ibu Nurul dan 

Ibu Reny pemilik Reny' s Cake juga memulai usahanya dengan 

otodidak namun setelah bisa membuat cake. kemudian sering 
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mengikuti kursus dan pelatihan hingga ke berbagai daerah di dalam 

negeri bahkan hingga ke luar negeri untuk menambah pengetahuan, 

pengalaman dan kreatifitasnya dalam membuat aneka cake. 

lnce Bakery saat ini sudab memiliki bangunan permanen milik 

sendiri yang berfungsi sebagai rumab produksi, sebanyak 3 (tiga) unit 

mobil operasiooal dan 2 (dua) toko penjoalan (showroom cake) di 

dalam kota Tanjung Selor. Ibu Since Marthina Malohing pemilik Ince 

Bakery termasuk salab satu pelakn usaba senior di Kabupaten 

Bulungan. Dan saat ini, Ibu Since sangat mahir dalam membuat cake 

terutama dalam menghias cake yang bukan hanya mcmiliki 

penampilan yang menarik juga rasanya enak dan banyak digemari 

pelanggannya. Ibu Since juga sering menjadi pemateri, instruktur 

ataupun motivator untuk pelatihan tata boga atau kegiatan seminar 

kewirausahaan baik lokal Kabupaten Bulungan maupun tingkat 

Provinsi Kalimantan Utara Saat ini Ince Bakery sudah memiliki 

karyawan sebanyak 29 Orang yang rata-rata sudab memiliki keablian 

dan pengalaman di bidangnya masing-masing. Untuk hal Sertifikat 

Halal, seluruh produk Ince Bakery sudab bersertiftkat Halal dan Ince 

Bakery juga memiliki karyawan yang bersertiftkat dalam hal 

pengawasan bahan dan pengolaban makanan Halal. UMKM Ince 

Bakery telab menggunakan peralatan kelja yang modem dalam 

kegiatan produksinya. Pola produksinya pun by order (berdasarkan 

pesanan) khusus cake tertentu, secara online melalui media sosial, dan 

penjualan langsung (stockist) di showroombahkan pemasaran 
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produknya sudah menjangkau 3 (tiga) kabupaten tetangga. Sistem 

administrasi manajemen keuangan sudab diterapkan dan be~alau 

secara tertib dan ditangani oleh suami dibautu dengao 2 (dua) orang 

staf Administrasi. Hasil penjualau produk per bulannya berkisar 

Rp290jt-Rp315jt. 

b. Memabami lingkungan internal dan ekstemal 

Tujuan aoalisis lingkungao adalab untuk dapat mengerti dan 

memabami lingkungan sehingga maoajemen akau dapat melakukau 

reaksi secara tepat terhadap setiap perubah~ selain itu agar 

manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis 

mengenai lingkungau yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat 

terhadap UMKM. Lingkungau eksternal yang dimaksud pada 

penelitiau ini yaitu lingkungau yaog berada diluar dinas dan 

didominasi oleh unsur peluang (opportunity) dan WlSUT ancaman 

(threats). Objeknya bisa jadi pelaku UMKM dan stakeholder lainnya 

sedangkan lingkungan internal didominasi unsur kekuatan (strenght) 

dan unsur kelemahan (weakness) yang mencakup seluruh elemen yang 

ada di dalam dinas. 

Lingkungan Internal Dinas 

Agar arah Visi dan Misi Pemerintah Daerah dapat terwujud, 

maka instansi teknis juga harus mempunyai Visi dan Misi yang 

sejalan dengan Visi dan Misi tersebut. Oleh karena it~ secara internal 
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Dinas harus memiliki unsur-i111SUT yang akan menjadi modal utama 

dalam menyusun dan melaksanakan Rencana dan program kerja. 

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas yang haru, bahwa : 

"Anggaran tidak mendukung pok, dinas kekurangan orang yang 
bisa dan pa}ram menyusun arah program kerja yang 
berkesinambungan pak.. Dari tahun 2009 sampai tahun 2011 selau 
saya Dinas tidak purrya staf yang punya sertifikasi atau kompetensi 
lrhusus di bidang IKM atau UKM Tahun 1011 itu, saya sempat 
kirim staf 2 orang untuk ikuti pelatihan pendamping JKM namanya 
Shindanshi, itu pe/atihannya mengadopsi kurikulum dan 
perkembangan IKM dari Jepang pak dan pelatihannya selama 6 
bulan. Trus tera/chir saya kirim /agi 2 orang awa/ tahun 2013 
umuk ihll pelalihan ilu. Tapi muncullagi persoalan baru mas, staf 
yang sudah di ikutlcan pe/atihan Jcompetensi itu, ratll-1"ata sudah 
menjabat eselon, lapi sudah tidak lagi di tempatkan sesuai dengan 
i/mu yang tlwpatkannya, tinggal 1 orang yang bertahan ditempal 
yang sesuai dengan ilmu kompetensirrya"(Wawancara, 20 Januari 
1017) 

Dari pemyalaan diatas, dapat diketahui bahwa dinas sedang 

menghadapi masalah atau unsur kelemahan (weakness) yang terk.ait 

dengan sumberdaya manusia, anggaran dan program kerja, dimana hal 

penting yang benla eli dalam tubuh dinas yang harus segera diantipasi. 

Dan pemyataan diatas telah memberikan gambaran bahwa dinas telah 

berupaya untuk meminimalisir atau mengatasi kelemahan tersebut dan 

menjadi unsur kekuatan (strenghl) yang akan menjadi unsur 

pendukung elemen - elemen kekuatan lainnya sehingga internal dinas 

akan memiliki unsur kekuatan yang lebih komplit yang dapat 

meminimalisir kelemahan dinas. Lebih jelas unsur internal dinas dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabell. 
Kekuatan & Kelemahan (SW) Dinas 

Uraian Kekuatan (Strenght) Kelemahan (Weakness) 

Visi & Mlsi Vtsi & misi Pemda, Dinas dan 
PLUT ~lenn dan stjalln 
dalam membentuk UMKM 
ymg maodiri dan berdaya ..... 

Sumberdaya Manusia Ada I orang aparatur yang Kunmgnya aparatur yang 
memiliki pemahaman pola memiliki skill dan pemahaman 
kerja dan pola pembinaan tentang pembinaan UMKM 
UMKM Kurangnya jumlah aparatur 

dinas 
Kurangnya kegiatan pelatiban 
penin.;k,;tan ~;tas r 

Anggaran Anggaran pembinaan & Belum maksimalnya penerapan 
pendamp;ngan UMKM paling alokasi anggaran untuk urusan 
banyak Rp.200jt per tahun penting dan pilihan bagi 

bidang koperasi & UMKM 
Minimnya alokasi anggacan 
untuk kegiatan pembinaan 
UMKM 
Minimnya bantuan anggaran 
yang b=umber APBN 

Rencana & Program Ada program keJja pemblnaan Program kerja tidak maksimal 
Kelja Ibn pendampingan UMKM dikarenakan anggaran yang 

' 
M..W mcnenpbn prugram -' kaja berbasis kebutuhan Program kerja belum ter11T3h 
UMKM dengan baik (tidal 

bertelanjutan) 
Tidak ada program kerja 
priorit3s 
Kunm.gnya inovasi dalam 
m keria 

Regulasi &fum ada regulasi daerah 
yang mcngatur ataupWI yang 
b<rloubungan dcngan UMKM 
Bcham ada pola kerja dan SOP 
pelaksanaan pembinaan 
UMKM di internal dinas 

Koordinasi & Kerjasama Kolaborasi program kerja Komunikasi dan sinkronisasi 
Lintas Sektoral lintas bidang di internal dinas program kerja lintas Bidang di 

Keljasama lintas sektoral di internal Dinas masih belum 
lingkup pemda, perusahaan maksimal. 
swasta, BUMN, Akademisi Komunikasi dan kerjasama 
dan praktisi sukses. antar stakeholder dan lintas 

sektoral masih sangat kucan~. 

Seperti yang tampak pada tabel diatas, bahwa Disperindagkop & 

UKM sebagai instansi pemerintah memiliki kekuatan (strenght) yang 

seharusnya menjadi modal dan pondasi yang kuat dalam melakukan 
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pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM agar lebih maju, 

mandiri, berkualitas dan berdaya saing. 

Somber daya manusia (SDM) adalab unsur utama dalam pelaksanaan 

program kerja dan kegiatan dinas dalam melakukan upaya 

peningkatan kualitas dan daya saing UMKM. SDM yang dimaksud 

memiliki pemabaman dalam menyusun program kerja yang terarab 

sekaligus mampu mengaplikasikan dalam bentuk kegiatan. 

Anggaran merupakan WISur penting bagi dinas dalam menyusun dan 

merealisasikan program kerja pembinaan dan pendampingan UMKM. 

Alokasi anggaran yang cukup dapat mengbasilkan program kerja yang 

lebih terarab dan berkelanjutan. 

Program kerja dinas, utamanya pemberian pelatihan ataupun bimtek 

yang berbasis kebutuhan UMKM, setelab itu scbaiknya dilakukan 

pemantauan dan pendampingan terhadap UMKM terkait sejauh mana 

penerapannya dan seperti apa dampaknya terbadap UMKM tersebut. 

Program ini baru saja di mulai oleh dinas melalui PLUT -KUMKM. 

Regulasi seharusnya diterbitkan bukan hanya sebagai panduan atau 

target kerja tetapi juga bisa menjadi : (I) dasar hukurn untuk 

mendapatkan prioritas alokasi anggaran yang cukup, (2) dasar hukurn 

atau kebijakan lokal dalam mendukung upaya promosi dan penjualan 

produk UMKM, (3) dasar hukurn untuk menjalin kerjasama lintas 

sektoral instansi pemerintah, perbankan dan pihak lainnya yang dapat 

membantu upaya peningkatan kualitas dan daya samg UMKM. 

43170.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



99 

Koordinasi dan kerjasama lintas sektoral seharusnya dikembangkan 

sebagai antisipasi dari keterbatasan anggaran untuk. melakuk.an 

kegialan pengembangan UMKM baik itu dengan membuat pelatihan, 

bimtek maupun dengan melakukan ktmjungan pendampingan. 

Namun dibalik kekualan yang dimiliki oleh Dinas, terdapat 

kelemahan (weakness) dari unsur-unsur kekualan tersebut. 

Surnber daya manusia (SDM) sebagai unsur utama menyusun dan 

melaksanaan program kerja dan kegiatan dinas. Kenyataannya dinas 

tidak didukung oleh SDM yang cukup baik dari segi jurnlab maupun 

dari segi pemabaman akan arab dan pola kerja untuk pengembangan 

UMKM. Kurangnya mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas 

aparatur juga ikut mempengaruhi pola pikir, inovasi dan semangat 

kerja aparatur. 

Anggaran merupakan unsur penting bagi dinas dalam menyusun dan 

merealisasikan program kerja pembinaan dan pendampingan UMKM. 

Kenyataannya Dinas dan Bidang Koperasi tidak mendapatkan alokasi 

anggaran yang cukup. sehingga proram kerja yang disusun tidak 

berkelanjutan karena menyesuaikan anggaran yang tersedia 

Regulasi yang berbubungan dengan upaya peningkatan kualitas dan 

daya saing UMKM untuk mendapatkan prioritas alokasi anggaran 

yang cukup belum ada, Regulasi yang mendukung upaya promosi dan 

penjualan produk UMKM juga belum ada, Regulasi untuk menjalin 

kerjasama lintas sektoral instansi pemerintah, perbankan dan pihak 

lainnya yang dapat membantu upaya peningkatan kualitas dan daya 
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saingUMKM pun belum ada. Regulasi bisa juga menjadi dasar untuk 

mendapatkan bantuan-bantuan baik dalam bentuk kegiatan maupun 

bantuan langsung ke pelaku UMKM jika Ielah terjalin komunikasi, 

koordinasi dan kerjasama lintas sektoral yang baik. 

Koordinasi dan kerjasama lintas sektoral belum maksimal, hal ini 

selain dikarenakan keterbatasan jumlab aparatur dinas, juga 

disebabkan keterbatasan pemabaman aparatur dan semangat kerja 

dalam pengembangan dan inovasi program kerja. 

Selanjutnya kelemahan dinas akan mempengaruhi upaya pencapaian 

basil program kerja sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah 

serta Visi dan Misi Dinas. Hal ini hams segera dibenahi, sehingga 

kelemehan ter.;ebut dapat berbalik menjadi kekuatan untuk mencapai 

tujuan. 

Dari uraian diatas, dapat dimaknai bahwa lingkungan internal 

dinas sebenamya sudab memiliki kekuatan (strenghJ) untuk 

melakukan upaya peningkatan kualitas dan daya saing UMKM 

khususnya pada regulasi serta koordinasi dan kerjasama lintas sektoral 

karena dapat memberikan dukungan kekuatan bagi dinas dalam 

menjalankan program kerja, namun jika kekuatan ini tidak 

dimaksimalkan, maka akan berbalik menjadi kelemaban (weakness) 

yang dapat mengbambat upaya dan program kerja dinas. 

Lingkungan Eksternal Dinas 

Lingkungan ekternal dinas yang dimaksud merupakan 

lingkungan yang berhubungan dengan dua variabel yak.ni peluang 
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(opportunity) dan seaman (threats). Pe1uang yang dimaksud adalah 

siruasi atau kondisi atau kesempatan yang dimilik.i baik dinas maupun 

UMKM untuk meningkatlcan kualitas dan daya saing UMKM di masa 

sekarang dan akan datang, sedangkan ancaman yaitu situasi atau 

kondisi yang tidak menguntungkan dinas atau UMKM yang jika tidak 

segera diatasi akan menjadi penghalang ancaman dalam peningkatan 

kualitas dan daya saing UMKM baik di masa sekarang ataupun akan 

datang. Pe1uang dan Ancaman dari lingkungan eksternal dinas dapat 

dilihat pada tabe1 berikut : 
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Tabe15. 
Peluang & Ancaman (01) Dinas 

Uraian Peluang (Opportunity) Ancaman (Threats) 

Koordinasi & Kerjasama Kerjasama dengan insan media Pemasaran produk UMKM 
Lintas Sektofal cetak dan radiodalam Ufa)'a masih kenvcmional dan lobi. 

promosi produk UMKM Tanpa Regulasi. dinas & 
Kerjasama dengan instansi UMKM akan kesulitan untuk 
pemerintah lainnya dan sinergi menembus pasar rite! lokal. 
program kerja.(regulasi, halal, . Infilsi produk dari luar akan 
iwnk dll) semakin besar, karena 
Keljasama dengan perusahaan kurangnya upaya promosi 
BUMN dan swasta dalam produk lokal. 
pemanfaatan dana CSR 
(pelatihan & Birntek) 
Kerjasama dengan stakeholder 
pusat dalam mengupayakan 
bantuan dana APBN. 
Produk UMKM menembus 
oasar ritellokal dan nasional 

Sumberdaya Manusia Pemanfaatan secara maksimal Kurangnya apandUr yang fokus 
PLUT·KUMKM sebapi dalam melakukan pembinaan 
perpanjangan tangan dials UMKM. 
Kapasitas dan kuaJitm SOM Kunmgnya jwnlah aparatur 
dinas maupWl UMKM harus din"' 
terus ditingkatkan (digitalisasi) Kualitas SDM kunmg 

rnengakibatkan kreatifitas dan 
inovasi bekerja lrurang yang 
dampak tidak ada 
perkembangan. 

Rencana & Program Fasilitasi mesin & rumah Produk dari luar akan scmakin 
Kerja Promosi & kemasan. menguasai pasar karena 
Pemasaran Pembentukan sentra penjualan memiliki kemasan yang lebih 

produkUMKM baik dan layak. 
Pemanfaatan fasilitas UMKM cenderung 
pemasaran online (Kampung menggunakan kemasan "ala 
UKM Digital) kadarnya" karena tidak tau arti 
Peningkatan motiva.si dan penting kemasan. 
semangat serta Visi dan Misi Aparatur cenderung santai dan 
aparatur dalam bekerja tidak ada inovasi 
Peningkatan motivasi dan UMKM cenderung berada di 
semangat serta Visi dan Misi zona nyaman dan tidak ingin 
UMKM dalam berwirausaha. lebih maju. 

Regulasi Regulasi yang mendukung Tanpa regulsi., dinas menjadi 
upaya promosi dan pemasaran tumpul dan tidak memiliki 
produk UMKM di pasar lokal. payung hukum dalam 
Regulasi yang mendukung melakukan inovasi. 
kelengkapan legalitas UMKM Tanpa adanya regulasi 
seperti IUMK, Sertifikasi legalitas., UMKM tidak tau arti 
Halal dll. pentingnya legalitas produk 

dan usahanya. 
Jenis Usaha Prioritas Lahirnya Produk Unggulan Produk luar akan mejadi 

Daernh produk khas daerah (seperti 
Lahimya Makanan Khas Milo Malaysia, Waffer 
Daerah malaysia, dll) 
Lahimya Jajanan terlaris Identitas kedaerahan di mata 

masyarakat dan turis tidak ada 
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Seperti yang dilihat pada label diatas, bahwa dinas masih 

mempunyai peluang dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan 

daya saing UMKM tetapi disisi lain, dinas pun memiliki sejwnlah 

ancaman atau kondisi yang tidak menguntungkan atau dampak yang 

timbul apabila peluang tersebut tidak dimanfaatkao dengao baik. 

Komunikasi dao keijasama lintas sektoral merupakan peluang 

yang sangat menguntungkan bagi dinas, karena dapat mensinergikan 

program keija dengan pihak lain baik instaosi pemerintah, BUMN dan 

swasta agar target program kerja tercapai. Hal ini juga disampaikan 

oleh Kepala Disperindagkop & UKM yang lama yang mengatakan 

bahwa: 

"saya ingin agar dinas /ebih mengembangkan kerjasama dengan 
pihak lain terutama pihak-pihak yang mempunyai Dana CSR dan 
instanri pemerintah /ainnya bisa tingkat Kabupaten, Provinsi 
maupun di Kementerian, seperti ketjasama dengan PT.Telkom.. 
karena jika bisa bersinergi, a/can banyak manfaatnya bagi dinas 
dan UMKM, salah satunya hisa membantu mengurangi beban 
biaya untuk program kerja ke depannya. .. '' 

Sumberdaya manusia atau aparatur dinas saat ini sangat kwan~ 

baik dari segi kuantitas dan kualitas. Minim kuantitas disebabkan 

banyaknya aparatur yang mutasi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Utara dan minim kualitas dikarenakan kurangnya pemberian 

pendidikan, pelatihan atau bimbingan teknis kepada aparatur, untuk itu 

dinas sebaiknya berusaha untuk bisa mengalokasikan anggaran agar 

aparatur dinas dapat diberikan penigkatan kapasitas dan kemampuan 

dalam memahami dan melaksanakan tugas dan peran dinas dalam 

melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM kedepannya. 
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Namun jika melihat keterbatasan anggaran yang dimiliki, dinas 

juga dapat melakukan upaya untuk memanfaatkan PLUT -KUMKM 

sebagai perpanjangan Iangan dinas dalam melakukan pembinaan dan 

pendampingan UMKM, yaitu dengan memprioritaskan alokasi 

anggaran kepada PLUT -KUMKM dan melibatkannya dalam 

menyusun rencana dan program ker:ja atau mengadopsi program keija 

PLUT -KUMKM, sehingga SDM aparatur dinas juga mendapatkan 

informasi dan pengetabuan terkait pola penyusunan program kerja 

yang inovastif dan berkelanjutan. 

Rencana dan program kerja dinas, kedepannya lebih terarah pada 

upaya promosi produk UMKM dan upaya membuka peluang pasar 

baik secara konvensional maupun secara online. Seperti melakukan 

fasilitasi kemasan. dengan memanfaatkan koordinasi dan kerjasama 

berbagai stakeholder, pembentukan sentra penjualan pun harus segera 

diwiujudkan. Selain itu, upaya untuk membangun motivasi, Visi dan 

Misi bagi UMKM juga penting untuk dilakukan, agar UMKM semakin 

dinamis, kreatif dan inovatif. 

Regulasi harus menjadi prioritas dinas, agar upaya--upaya yang 

dilakukan dapat lebih terarah, tajarn dan memberikan basil yang 

terukur yang selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk melahirkan 

regulasi lainnya untuk memperkuat dan mendukung program ketja 

dinas, sehingga Regulasi bukan banya menjadi payung hukurn tetapi 

menjadi penentu arab dan tujuan program kerja yang ingin diwujudkan 

oleh dinas maupun pemerintah daerah. Regulasi juga dapat 
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memberikan dorongan dan motivasi baik bagi dinas maupun pelaku 

UMKM untuk lebih upaya dan kerja keras dalam meningkatkan daya 

saingUMKM. 

c. Merumuskan sttategi 

Fonnulasi sttategi melibatkan penetapan serangkaian tindakan 

yang tepat, guna mencapai tujuan. Formulasi strategi ini meliputi 

pengembangan misi bisnis, analisa SWOT: mengidentiftkasi peluang 

dan ancaman eksternal serta mengukur dan menetapkan kelemaban 

dan kekuatan internal dan menetapkan tujuan jangka panjang. 

Pada tahapan ini, pedoman pengurnpulan data baik data primer 

maupun data sekunder meliputi : 

1. Kejelasan arab dan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Bulungan 

terkait perkembangan UMKM. 

2. Kejelasan target atau sasaran yang ingin dicapai, baik Pemerintah 

Kabupaten Bulungan maupun UMKM. 

3. Skala prioritas dalam penetapan kebijakan Pemerintab Kabupaten 

Bulungan. 

Tahapan ini merupakan penjabaran dari basil pemetaan Analisis 

SWOT yang telab dilakukan sebelumnya. Pada penjelasan sebelumnya 

telab dipaparkan unsur SWOT yang dimaksud oleh peneliti. Unsur 

strategi yang dilabirkan melalui Analisis SWOT yaitu Strategi SO, 

Strategi WO, Strategi ST dan Strategi WT yang kemudiao akao dipilih 

berdasarkan yang paling memiliki dampak positif terhadap upaya 

untuk pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan dinas dan UMKM. 
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Penyusunan formulasi strategi sebagai dasar dalam menyusuo 

kebijakan dan arab program kerja Disperindagkop & UKM Kabupaten 

Bulungan terhadap pengembangan UMKM. Pada penjelasan diatas, 

unsur-unsur strategis t=ebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

Startegi SO 

Merupakan strategi yang dilahirkan melalui penggabungan unsur 

Kekuatan (Strenght) yang dimiliki oleh pihak dinas maupun UMKM 

untuk menangkap peluang (Oppotunity) yaitu hal yang dimiliki oleh 

pihak UMKM yang seharusnya dapat dimanf3atkan dan 

dimaksimalkan melalui pmgram keija dinas agar UMKM dapat 

tumbuh dan berkualitas serta berdaya saing. Berdasarkan tabel 4 dan 

tabel 5 maka dapat dilihat penjelasannya sebagai berikut : 

Strenght merupakan unsur kekuatan yang dimiliki dan juga merupakan 

unsur internal dinas yang terdiri dari Visi dan Misi, SDM. anggaran, 

program kerja yang telah berjalan dan koordinasilkerjasama lintas 

sektoral yang telah terjalin dan terlaksana. 

Opportunity (peluang) merupakan unsur positif yang dimiliki oleh 

UMKM yang juga merupakan unsur ekstemal dinas, yang memiliki 

JX>lensi untuk dikembangkan melalui rencana dan program kerja dinas. 

Unsur peluang tersebut antara lain ; Visi dan Misi UMKM, produk 

diminati, skill dan kreatifitas UMKM, tumbuh dan berkembangnya 

prodnk unggnlan daerah, anggaran dan program keija dinas. 
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Dengan demikian, strategi SO pada penelitian ini yaitu 

menggabungkan antara kekuatan yang dimiliki oleh dinas dan 

kekuatan yang dimiliki oleh UMKM dengan peluang yang dimiliki 

oleh UMKM kedepannya. Startegi SO memberikan gambaran bahwa 

dinas memiliki unsur kekuatan yaitu program keJja, aparatur dan 

anggaran harus sejalan dengan kekuatan yang dimiliki oleh UMKM 

yaitu SDM, inovasi dan kreatifitas serta prodnk yang diminati oleh 

masyarakat luas yang jika disenergikan maka akan memberikan 

pel uang yang besar bagi perkembangan UMKM di masa akan datang. 

Strategi ini dapat dimaknai bahwa dinas harus jeli melihat peluang 

usaha yang akan dikembangkan. Peluang usahaljenis usaha UMKM 

yang potensial selanjutnya dimasukkan dalam rencana dan program 

keJja pembinaan dan pendampingan UMKM oleh dinas. Hal ini bisa 

dirnulai dari produk yang diminati oleh masyarakat, karena produk 

seperti ini dapat dikatakan telah memiliki pasar (peminat) yang jika 

dikembangkan dapat menjadi prodnk khas atau unggulan daerah. 

Pembinaan dan Pendampingan UMKM yang potensial ini sebaiknya 

dilaknkan dengan bersinergi dengan pihak lain yang memiliki program 

keJja yang searah dan sejalan untuk mengembangkan perekonomian 

masyarak.at. 

Strategi WO 

Merupakan strategi yang dilahirkan melalui penggabungan unsur 

Kelemahan (weakness) yang dimiliki dinas dan unsur Peluang 

43170.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



108 

(opportunity) atau potensi positif yang dimiliki oleh UMKM. Strategi 

WO ini bisa juga dikatakan sebagai perpaduan potensi internal dan 

potensi ekstemal dinas. 

Weakness merupakan unsur kelemahan yang dimiliki dan juga 

merupakan unsur internal dinas meliputi SDM yaog kurang baik secara 

kuantitas maupun kualitas, belum maksimalnya alokasi anggaran untuk 

pembinaan dan pendampingao UMKM, prognun kelja yaog tidak 

terarah dan tidak inovatif, belum adanya regulasi yang mengatur 

tentang UMKM serta lemahnya koordinasilkeljasama !iotas sektotal 

yaog dilakukao oleh dinas. 

Opportunity (peluang) merupakao unsur positif yaog dimiliki oleh 

UMKM yang juga merupakan unsur ekstemal dinas, yang memiliki 

potensi untuk dikembangkan melalui rencana dan program kerja dinas. 

Unsur peluang tersebut antarn. lain ; Visi dan Misi UMKM, produk 

diminati, skill dan kreatifitas UMKM, turnbuh dan berkembangnya 

produk unggulan daetah, aoggatan dan prognun keija dinas. 

Dengan demikian, strategi WO pada penelitian uu yaitu 

menggabungkan antara unsur kelemahan yang dimiliki dinas dengan 

peluang yang dimiliki UMKM kedepannya Strategi WO ini bertujuan 

untuk meminirnalisir kelemahan dan memanfaatkan peluang. Dinas 

harus dengan segera mengatasi kelemahannya, agar dapat memberikan 

dukungan kepada UMKM dalam memanfaatkan peluang yang ada. 

Salah satu solusi yang dapat segera dilakukan yaitu memanfaatkan dan 

memaksimalkan peran PLUT -KUMKM sebagai solusi dari ----
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pennasalahan SDM, anggaran dan program kerja yang berkelanjutan 

khususnya dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pendamping 

UMKM. 

Dari uraian diatas, strategi WO ini dapat dimaknai bahwa UMKM 

memiliki kekuatan dan peluang untuk dapat meningkatkan kualitas dan 

daya saingnya, oleh karena itu dinas harus dapat mengatasi kelemahan 

menjadi satu kekuatan atau paling tidak mengatasi kelemahan menjadi 

unsur yang mendukung potensi positif yang dintiliki UMKM. 

Stratqi ST 

Merupakan strategi yang dilahirkan melalui penggabungan unsur 

kekuatan (strenghJ) merupakan unsur kekuatan yang dimiliki dan juga 

merupakan unsur internal dinas dan ancaman (threats) merupakan 

WlSUf ekstemat dinas yang mempunyai kemungkinan menjadi 

pengha]angjika tidak segera diantisipasi. 

Strenght unsur kekuatan yang dimiliki dinas terdiri dari Visi dan Misi, 

SDM, anggaran, program kerja yang Ielah berjalan dan 

koordinasi/kerjasama lintas sektoral yang Ielah terjalin dan terlaksana. 

Threats unsur ancaman yang berasal dari lingkungan ekstemal dinas 

yang mengganggu stabilitas produk UMKM lokal terdiri atas adanya 

infasi produk luar karena produk memiliki kemasan. promosi dan 

harga yang lebih baik dibanding prnduk lokal. 

43170.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



110 

Dengan demikian, strategi ST pada penelitian lDl yaitu 

menggabungkan antara kekuatan yang dimiliki dinas dalam 

mengantisipasi ancaman yang akan menjadi penghambat tumbnbnya 

daya saing produk UMKM lokal. Dinas harus segem mengatasi infasi 

produk luar yaitu dengan mengadakan mesin kemasan dengan dan 

mempertajam program kelja yang sudab beljalan agar lebih aplikatif 

dan berkelanjutan. Solusi pengadaan mesin kemasan bisa dengan jalan 

menjalin keljasama dengan berbagai pihak yang didasari regulasi yang 

sifatnya mensinergikan program kelja lintas sektoral namun tetap 

memberikan manfaat kepada UMKM. Solusi berikutnya yaitu dinas 

mendorong labimya regulasi yang berpibak pada produk UMKM 

lokal. bal ini dapat mengurangi infasi produk dari luar daerab. 

StrategiWf 

Merupakan strategi meminimalisir kelemahan untuk menghindari 

ancaman. Weakness merupakan WlSur kelemahan yang dimiliki dan 

juga merupakan unsur internal dinas meliputi SDM yang kurang baik 

secara kuantitas maupun kualitas. belum maksimalnya alokasi 

anggaran untuk pembinaan dan pendampingan UMKM, program kelja 

yang tidak terarab dan tidak inovatif, belurn adanya regulasi yang 

mengatur tentang UMKM serta lemahnya koordinasi/kerjasama lintas 

sektoral yang dilakukan oleh dinas. Threats unsur ancaman yang 

berasal dari Iingkungan ekstemal dinas yang mengganggu stabilitas 

produk UMKM lokal terdiri alas adanya infasi produk luar karena 
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produk memiliki kemasan, promosi dan harga yang lebih baik 

dibanding produk lokal. 

Strategi WT pada penelitian ini yaitu penggabungan WlSUr kelemahan 

dan unsur ancaman yang bertujuan untuk meminimalisir kelemahan 

internal dinas agar ancarnan tidak menjadi faktor pengharnbst. 

Kelemahan dinas harus segera diatasi seperti memaksirnalkan prognun 

kelja yang berkelanjutan yang didukung dengan pola penganggaran 

yang cukup, meningkatkan koordinasilkeljasarna lintas sektoral 

sebagai salah satu solusi untuk persolan kekurangan anggaran dan 

SDM ser1a mendorong lahimya regulasi yong berpihak pada UMKM 

lokal. 

d. Mengimplementasikan strategi 

Yang dimaksud dengan mengimplementasikan strategi pada penelitian 

ini yaitu menggerakkan dinas untuk menempatkan strategi yang telah 

diformulasikan dalam bentuk tindakan nyata melalui program kerja 

yang dibarengi dengan antusias, disiplin dan komitmen ke arab 

pencapaian tujuan program kerja dinas. Strategi-strategi yang 

diperoleh dari penggabungan atau elemen kekuatan (strenghl), 

kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancarnan (threats) 

baik unsur internal dinas maupun eksternal dinas merupakan bagian 

perencanaan strategis harus diimplementasikan secara baik, agar dapat 

memberikan hasil yang maksima1 sesuai dengan target dan tujuan yang 

ingin dicapai. Adapun perencanaan strategi yang dihasilkan pada 

penelitian yaitu : __ ..;.__ 
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Strategi SO yang menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk 

merebut peluang. Meskipun kondisi dinas saat ini sedang mengalami 

defisit anggaran dan kekurangan SDM, namun dinas masih dapat 

memaksimalkan anggararan yang ada yang dituangkan dalam program 

ketja yang lebih terarah dan berkelanjutan serta dengan lebih 

mengembangkan koordinasi dan ketjasama lintas sektoral seperti yang 

telah dilakukan sebelumnya. 

Strategi WO yang meminimalkan kelemahan untuk merebut yeluang, 

artinya banyak peluang yang dapat dirnih tetapi tidak ditunjang dengan 

kekuatan yang memadai. UMKM memiliki kekuatan dan peluang 

untuk bisa lebih baik, dan dinas memiliki peran penting untuk dapat 

memberikan dukungan secara maksimal agar peluang untuk 

meningka1kan kualitas dan daya saing UMKM dapat terealisasi. Salah 

satu solusinya yaitu melakukan pembinaan dan pendampingan yang 

intens serta dukungan program keija yang terarah dan anggaran yang 

memadai. Untuk hal pembinaan dan pendampingan dapat dilakukan 

dengan pemanfaatan PLUT -KUMKM yang mempunyai tugas pokok 

melakukan pendampingan dan pembinaan UMKM dan juga dengan 

mengembangkan koordinasi serta kerjasama lintas sektoral khususnya 

daiam hal fasilitasi mesin kemasan. 

Strategi ST yang disusun dengan menggunakan seluruh kekuatan yang 

dimiliki untuk mengatasi ancaman yang akan teijadi. Ancaman 

merupakan kondisi yang jika segera diantipasi maka akan 

menimbulkan gangguan atau hambatan di masa akan datang. Produk 
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UMKM harus lebih gencar untuk dipromosikan agar semakin dikenal 

dan semakin luas akses pemasarannya Dengan begitu infasi produk 

dari luar dapat ditekan. Upaya untuk memperluas promosi dan akses 

pemasaran bisa terlaksana dengan menjalin keljasama dengan berbagai 

pihak dengan mensinergikan program kelja, hal ini dapat membantu 

menghemat anggaran terutama dengan menjalin kerjasama dengan 

pihak-pihak yang memiliki program dan dana Coorporate Social 

Responsibility (CSR). Program kelja yang mendorong terbentuknya 

produk unggulan daerah juga merupakan salab satu upaya yang harus 

dilakukan oleh dinas untuk memperkuat minat dan kebanggaan 

masyarakat setempat. 

Strategi WT merupakan strategi yang disusun dengan meminirnalisir 

kelemaban dan menghlndari ancarnan. Strategi ini bisa juga disebut 

sebagai strategi bertahan, pihak dinas cukup mengeliminasi kelemahan 

yang berhubungan dengan ancarnan kemudian mendorong atau 

mendukung potensi positif yang dimiliki UMK.M, maka strategi ini 

sudah dapat direalisasikan. Jika strategi SO dan strategi ST dapat 

diimplementasikan dengan baik, maka strategi WT ini cenderung 

dengan sendiri akan teratasi sedikit demi sedikit. Dan dengan melihat 

kondisi dinas saat ini dengan segala kelemaban yang dimiliki, maka 

langkab awal yang sebainya dilakukan oleh dinas yaitu dengan 

mengembangkan keijasama dengan berbagai pihak dan mensinergikan 

program kerja dengan pihak lain agar tujuan dapat tercapai secara 

maksimal. 
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e. Mengevaluasi dan mengawasi strategi 

Evaluasi dan pengawasan strategi merupakan tahap terakhir di dalam 

proses strategi. Pada dasamya evaluasi strategi mencaknp 3 hal, yaitu: 

I. Mereview faktor internal dan ekstemal yang menjadi dasar bagi 

strategi yang sedang berlangsung, 

2. Mengukur kinerja yang Ielah dilakukan, dan 

3. Mengambil berbagai tindakan perbaikan. Evaluasi strategi sangat 

diperlukan sebab keberbasilan UMKM dewasa ini tidak menjadi 

jaminan keberbasilan UMKM di masa yang akan datang. 

Strategi yang dilabirkan pada penelitian ini juga merupakan bagian 

dari evaluasi strategi dan prognun kerja yang sudah berjalan saat ini, 

yang kemudian dianalisa agar melahirkan perencanaan strategi yang 

baru dengan barapan lebih terarah dan dapat mencapai basil yang lebih 

maksimal. Karena strategi bukanlah hal yang bersifat statis, tetapi 

strategi yang baik sebaiknya strategi yang bisa menyesuaikan dengan 

perubaban lingkunganya baik internal maupun ekstemal. Strategi yang 

jitu adalah yang lahir melalui analisa kemudian diimpelemntasikan dan 

selanjutnya dievaluasi untuk mendapatkan informasi dan data tentang 

dampak kemajuan dari strategi tersebut. 

Berdasarkan data dan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa 

kondisi dinas baik itu kekuatan (strenght), kelemahan (weakness), 

peluang (opportunity) dan ancaman (threats) baik unsur internal dinas 

maupun ekstemal dinas dikatakan bahwa startegi dinas yang 

diterapkan sudah saatnya untuk dirubah atau diganti, agar dinas dapat 
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berperan lebih aktif lagi dalam meningkatkan kualitas dan daya saing 

UMKM di Kabupaten Bulungan. Strategi yang dilabirkan melalui 

penelitian ini bukan rujukan yang berlangsung untuk selamanya tetapi 

disarankan agar setelab diterapkan. dinas kembali melakukan evaluasi 

untuk mengukur sejauh mana strategi memberikan kontribusi dalam 

upaya pencapaian tujuan prognun kelja dinas. 

2. Strategi Pengembangan UMKM dalam Upaya Peningkatan Daya 

Saiog di Kabupaten Bulungan 

Strategi pengembangan UMKM dalarn rangka upaya peningkatan 

kualitas dan saya saing UMKM di Kabupaten BulWlgan, Dinas 

mempunyai peran penting yang harus dimaksimalkan dengan segala 

pntensi yang dimilik.i untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM 

di Kabupaten Bulungan. Potensi ter.;ebut meliputi anggaran, SDM 

(aparatur), regulasi yang mendukung munculnya keljasarna lintas sektoral. 

Anggaran, yang dimaksud adalab dukungan angganm yang propnrsioual 

dari dinas dan pemerintah daerah dalarn menyusun prognun kelja yang 

lebih terarab dan berkualitas. 

SDM (aparatur), yang dimaksud adalab yang memilik.i kemampuan 

ataupun kepabarnan dalarn bidang pembinaan dan pendampingan UMKM. 

Regulasi, yang dimaksud adalab dukungan peraturan-peraturan yang 

berlaku di daerah yang sifatnya lebih memudahkan dinas terkait ataupun 

pelaku KUMKM dalarn meningkatkan kualitas dan daya saing usaha. 

Kerjasama lintas sektoral, sebagai perpanjangan tangan pemerintah 

daerah, dinas berada diposisi yang sangat strategis, posisi dimana 
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seharusnya bisa merangkul banyak pihak untuk menjalankan rencana dan 

program kerja dinas dan pemerintah daerah. 

Yang dimaksud dengan pengembangan UMKM dalam rangka upaya 

peningkatan daya saing UMKM di Kabupaten Bulungan pada penelitian 

ini yaitu program kerja dinas yang telab dilaksanakan dan telab 

memberikan perubaban bagi UMKM. Perkembangan UMKM sebelum 

tahun 2013 sangat lambat, saat dilakukan wawancara Kepala Dinas yang 

baru menyampaikan : 

" .. semasa yang du/u, per/cembangannya sangat lambat. Orangnya 
(pelalcunya) yang sangat sedikit, kalaupun ada yang baru. jarang 
bertahan lama .. " (Wawancara 20 Januari 2017) 

Dan saat ditanyakan penyebabnya dari hal tersebut diatas. selanjutnya 

Kepala Dinas yang baru mengatakan babwa : 

" ... trus dari dinas program /cerjanya tidal berlanjuJ 
(berkesinambungan), jika dinas melaksanakan pe/atihan. kesannya 
hanya sekedar buat kegiatan biasa tanpa ada tindak /anjutnya" 
(Wawancara 20 Januari 2017) 

Penyebab lain dari kondisi tersebut juga disampaikan bahwa : 

" ... anggaran tidak mendukung pak, dinas juga kelwrangon orang 
yang bisa dan paham menyusun arah program lcerja yang 
berkesinambungan .. "(Wawancara 20 Januari 2017) 

Selain paparan kondisi diatas, regu/asi merupakan hal pendukung yang 

peran dan keberadaannya sangat dibutubkan dalam melakukan 

pengembangan UMKM dalam rangka upaya peningkatan daya saing 

UMKM. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Koperasi dan Usaba Mikro 

yang barn bahwa : 

" .. sepanjang yang saya tau yo pak, sampai saat ini belum ada 
regulasi tenlang UMKM, kecua/i izin-izin usaha untuk UMKM tapi 
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itu kan lwnya menjalankan atau meneruskan kebijakan dari pusat 
pale. Ada juga lzin Usalw Milcro Keci/ atau IUMK yang Perbup nya 
sudah dike/uarkan Tahun 2015 kemarin. IUMK juga bukan 
kebijakan dari Pemkab Bulungan, itu merupakan kebijakan dari 
Kemenlerian Koperasi yang horus dilaksanakan di daerak ... 
(Wawancara 20 Januari 2017) 

Dari keempat kutipan wawancara diatas dapat digambarkan babwa 

sebelwn tahun 2013 strategi pengembangan UMKM dalam rangka upaya 

peningkatan kualitas dan daya saing belum berjalan dan memberikan basil 

maksimal dikarenakan oleh faktor anggaran dan SDM dinas dan hingga 

saat ini regulasi tentang UMKM pun belum ada. Dengan kondisi seperti 

ini, Dinas seharusnya melakukan evaluasi program kerja sebagai upaya 

untuk memberikan perbaikan kedepannya Seperti penjelasan sebelunmya 

evaluasi pada dasamya mencakup 3 (tiga) hal, yaitu : 

A. Mereview faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar bagi 

program/strategi yang sedang berlangsung, 

B. Mengukur kinerja yang Ielah dilakukan, dan 

C. Mengambil berbagai tindakan perbaikan. Evaluasi strategi sangat 

diperlukan sebab keberhasilan UMKM dewasa ini tidak menjadi 

jaminan keberhasilan UMKM di masa yang akan datang. 

Namun sejak hadimya PLUT -KUMKM kondisi tersebut perlahan 

membaik. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas yang lama yang 

mengatakan bahwa : 

" .. lerhitung mulai pertengahan 2015 sld 2016 per/cembangan 
UMKM di Kabupaten Bulungan Khususnya Kecamatan Tanjung 
Selor sebagai lbukota Provinsi Kaltara sudah mulai kelihatan maju. 
Bahkan dulu banyak pihak yang mengaJalcan bahwa UMKM di 
Bulungan sudah menggeliat. lni juga her/cat hadirnya PLUT
KUMKM, yang memang fokus terhadap pembinaan dan 
pendampingan UMKM Karena PLUF hadir disaat dinas 
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kdurangan aparatur (banyak yang mutasi ke pemprov kD/tara) dan 
kekurangan anggaran .. "(Wawancara, 28 Januari 20 17) 

Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa Dinas mendapatkan 

bantuan program kerja yang sejalan dengan pengembangan UMKM dalam 

rangka upaya peningkatan kualitas dan daya saing. Hal ini disebabkan oleh 

penerapao pola pendampingan dan pembinaan UMKM yang dilakukan 

oleh PLUT -KUMKM yang berkesinambungan dan menyesuajkan dengan 

perkembangan teknologi. Keterangan ini diperoleh dari wawancara dengan 

Kabid Kopernsi & Usaha Mikro yang baru mengatakan sebagai berikut : 

"Po/a Jcerja PLUT pun berkesinambungan dan lebih menyesuaikan 
dengan perkembangan teknologi yang memang sudah seharusnya 
dinas melakukan hal seperti ilu, jadi PLVT ibaratnya yang 
mengawa/i dinas untuk terus melakukan inovasi program kerja" 
(Wawancara, 20 Januari 2017). 

Dari data yang diperoleh dinas dan buku laporan Tabun 2015 dan 

2016 serta buku laporan bu1anan kegiatan konsultan PLUT-KUMKM 

didapatkan informasi (dokumentasi terlapir) bahwa PLUT-KUMKM 

mengawali tabun 2015 dengan menjalin keljasama dengan PT. Telkom 

Witel Kaltara da1am mendukung akses perluasan promosi dan pemasaran 

berbasis digital. Dari keljasama ini, kemudian berkembang menjadi luas 

dan akhirnya keljasama itu dilanjutkan dengan membentuk Kampung 

UKM Digital (KUD). Keljasama ini beljalan dengan baik, dengan 

memberikan pelatihan IT (lnformasi dan Teknologi) dalam mendukung 

pemasaran produk UMKM yang mendapatkan respon positif oleh pelaku 

usaha di Kabupaten Bulungan. Keseluruhan kegiatan tersebut dibiayai oleh 

PT. Telkom Witel Kaltara sebagai buab keljasama dan sinergi program 

kelja dengan PLUT-KUMKM. Dan pada tanggal 17 Agustus 2016 
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PT. Telkom Witel Kaltara memberikan penghargaan Smart City Nusantara 

(SCN) kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan yang diserahkan pada 

Upaeara Kemerdekaan RI yang Ke- 71 dan diterima langsung oleh Bupati 

Bulungan. Kerjasama ini juga menuai penghargaan dari Menteri KUKM 

RI yang diterima langsung oleh Kepala Dinas di Jakarta pada tanggal 27 

Februari 2017, hal ini membuktikan bahwa program kelja dinas heljalan 

dengan baik dan telah memherikan basil cukup menggembirakan. 

Diakhir tahun 2016, PLUT-KUMKM menjalin kerjasama dengan 

Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara (FE-UNIKAL) untuk 

pengembangan Business Center dan menjalin keljasama dengan 

perusahaan hatubara yaitu PT. PKN dalam hal penyaluran dana CSR untuk 

kegiatan Higienisasi UKM pengolah dan penjamah makanan. Dan pada 

awal tahun 2017 PLUT-KUMKM hekerjasama FE-UNIKAL sena 

PT. PKN menggelar kegiatan "Expo Kuliner Bulungan dan Seminar 

Higienisasi Olahan Makanan" yang dilaksanakan di linglrungan kampus 

Unikal dengan pembiayaan seluruhnya ditanggung oleh pihak alokasi dana 

CSR PT. PKN. Peran aktif PLUT -KUMKM dalam mengembangkan 

program pendampingan dan pembinaan UMKM dengan pola 

mensinergikan program kelja serta menjalin kerjasama lintas sektoral 

Ielah memherikan dampak positif sekaligus garnbaran bahwa anggaran dan 

SDM (aparatur) tidak lagi faktor pengharnbat dalarn me1akukan upaya 

peningkatan kualitas dan daya saing UMKM. 

Kerjasama lintas sektoral ini sangat penting peranannya sebab 

memungkinkan program keija berjalan dengan lebih terarah karena 
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disusun dan dilaksanakan dengan banyak pibak yang sama-oama memiliki 

komitmen yang kuat untuk upaya peningkatan kualitas dan daya saing 

UMKM. 

Dari uraian dan paparan diatas, dapat dimaknai babwa upaya dinas 

untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM sudab berjalan cukup 

baik dimana PLUT -KUMKM sebagai lokomotif pergerakannya, 

selanjutnya dinas dapat melakukan evaluasi dan mensinergik.an program 

kerja dengan program kerja PLUT -KUMKM agar kegiatan pendarnpingan 

dan pembinaan dapat berjalan lebih terarab. Selain itu dinas pun dapat 

memfomulasikan dan mempelopori upaya untuk menerbitkan regulasi 

yang berpihak dan mendukung upaya-upaya terkait dengan 

pengembangan UMKM di Kabupaten Bulungan. 
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A. Kesimpulan 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan dari basil analisis yang Ielah diuraikan di bah sebelumnya maka 

dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini bahwa sebagai berikut; 

1. Perencanaan Strategis Pengembangan UMKM di Kabupaten 

Bulungan 

Dari pembahasan sebagaimana disebutkan pada BAB IV dengan 

menggunakan 5 (lima) tahapan perencanaan strategis yang mencakup 

aspek penetapan arab, pemahaman lingkungan internal dan ektemal, 

perumusan st:rategi, implementasi strategi dan evaluasi implemntasi 

strategi, pada umumnya bel urn berjalan dengan maksimal. Namun ada hal 

menyangkut tentang pengoptimalan lingkwtgan internal dan ekstemal 

yang harus lebih ditingkatkan. Dari hasil analisis diatas dengan 

menggunakan tahapan perencanaan strategis menurut Juwono (2011) 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Menetapkan arab dan misi oragnisasi ~ arah atau Visi dan Misi dinas 

maupun PLliT -KUMKM sating memiliki keterkaitan dan sating 

menguatkan sebagai panduan arab program keJja yang ingin capai 

yaitu mewujudkan UMKM sebagai Potensi Unggulan Daerah yang 

mandiri, Kompetitif dan berdaya saing. 
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Memahami lingkungan internal dan ektemal; tahapan ini mengurai 

unsur yang dibutuhkan dalam Analisis SWOT dimana lingkungan 

internal terdiri dari SW yang berasal dari lingkungan dinas OT berasal 

dari luar lingkungan dinas atau lingkungan UMKM. Dimana unsur SW 

terdiri dari Visi dan Misi, SDM (aparatur), Anggaran, Program Ketja, 

Regulasi dan Ketjasama Lintas Sektoral sedangkan unsur OT sama 

dengan SW banya ada tambaban yaitu Jenis Usaba Prioritas. 

Merumuskan strategi 

Pada tahapan ini menggunakan alat Analisis SWOT yang kemudian 

melabirkan strategi SO, statergi WO, strategiST dan strategi WT. 

Strategi SO yaitu Peluang usahaljenis usaba UMKM yang potensial 

selanjutnya dimasukkan dalam rencana dan program keija pembinaan 

dan pendampingan UMKM oleh dinas. Hal ini bisa dimulai dari 

produk yang diminati oleh masyarakat, karena produk seperti ini dapat 

dikatakan telab memiliki pasar (peminat) yang jika dikembangkan 

dapat menjadi produk khas atau unggulan daerah. Pembinaan dan 

Pendampingan UMKM yang potensial ini sebaiknya dilakukan dengan 

bersinergi dengan pihak lain yang memiliki program ketja yang searah 

dan sejalan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. 

Strategi WO yaitu memanfaatk:an dan memaksimalkan peran PLUT ~ 

KUMKM sebagai solusi dari pennasalaban SDM, anggaran dan 

program ketja yang berkelanjutan khususnya dalam hal pelaksanaan 

pembinaan dan pendampingan UMKM. 
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Strategi ST yaitu Selain Solusi pendampingan dan pembinaan UMKM 

dengan beketjasama dengan pihak lain harus lebih ditingkatkan, Solusi 

berikutnya yaitu dinas mendorong lahimya regulasi yang berpihak 

pada produk UMKM lokal, hal ini dapat mengurangi infasi produk dari 

luar daerah 

Strategi WT yaitu memaksimalkan program ketja yang berkelanjutan 

yang didukung dengan pola penganggaran yang cukup yang 

mendukung program pendampingan dan pembinaan UMKM. 

Mengemhangkan kerjasama lintas sektoral serta mendorong terbitnya 

regulasi yang mendukung upaya pengemhangan UMKM di K.abupaten 

Bulungan. 

Mengimplementasikan strategi 

Strategi yang telah diimplementasikan oleh dinas selama ini sudah 

cukup baik, namun masih perlu untuk ditingkatkan. Strategi-strategi 

yang dihasilkan pada penelitian uu diharapkan dapat 

diimplementasikan utamanya upaya memaksimalkan peran PLUT

KUMKM dalam melakukan pendampingan & pembinaan UMKM 

serta, meojalin keijasama dengan stakeholder yang lain dan bersinergi 

sehingga program kerja tetap betjalan sebagai solusi dari kekurangan 

anggaran dan aparatur. 

Mengevaluasi dan mengawasi strategi 

Strategi yang dilahirkan pada penelitian ini juga merupakan bagian 

dari evaluasi strategi dan program kerja yang berjalan saat ini dan 
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sudah cukup baik, yang kemudian analisa agar melahirkan 

perencanaan strategi yang baru dengan harapan lebih terarah dan dapat 

mencapai basil yang lebih maksimal. 

2. Strategi Pengembangan UMKM dalam Upaya Peningkatan Daya 

Saing di Kabupaten Bulungan 

Upaya dinas untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM 

sudah herjalan cukup baik dimana PLUT -KUMKM sebagai lokomotif 

pergerakanoya, selanjutnya dinas dapat melakukan evaluasi dan 

mensinergikao program kerja dengan program kerja PLUT -KUMKM agar 

kegiatao pendampingan dan pembinaao dapat herjalan lebih terarah. Lebih 

meningkatkan kerjasarna lintas sektoral sebagai solusi dari permalasahan 

kekuraogan anggaran dan kekuraogan aparatur. Selain itu dinas pun dapat 

memfomulasikan dan mempelopori upaya untuk menerbitkan regu)asi 

yang herpihak dan mendukung upaya-upaya terkait dengan 

pengembangan UMKM di Kabupaten Bulungan. 

B. Saran 

Adapaun saran yang diajukan peneliti sebagai herikut: 

Secara praktis, Disperindagkop & UKM Kabupaten Bulungan segera 

membuat roadmap yang meliputi tahapan perencanaan strategis dalarn 

menyusun rencana dan program kerja yang Jebih tearah dan terukur 

sehingga memherikan basil yang lebih maksimal, menyiapkan rancangan 

regulasi terkait pengembangan UMKM minimal yang sifatnya taktis, dapat 
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dalam bentuk Pemtunm Bupati yang meliputi: menumbuh kembangkan 

iklim pengembangan UMKM, dasar hukum untuk mendapatkan prioritas 

alokasi anggamn, dasar hukum mendukung upaya pemasanm (promosi) 

dan perluasan pasar bagi produk-produk UMKM dan peraturan 

menyangkut kerjasama !iotas selctoral atau mitra strategis dalam 

pengembangan kualitas dan daya saing UMKM di Kabupaten Bulungan. 

Secara teoritis, diharapkan dikemudian hari ada penelitian yang sama 

dengan menggunakan dasar teori yang berbeda atau penelitian ini 

dikembangkan lebih lanjut sehingga memberikan kontribusi keilmuan 

dalam menyusun perencanaan startegis publik yang lebih terarah dan 

aplikatif. 
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236 241 Pirak Thnur Alue_!!~s!oh Ara Ton Ton 1,50 
237 242 """"""' AweGeutab Bluka Teubai 090 
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43Q 
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434 
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_43_7 
439 
440 

. 

. 

KF.CAMATAN NAMA RUAS 
PANJ..\.NG 

(KM) 

Gcurcudong Pa~e Ram bot _____ ~otCeungai __ _ 2.1~ __ 

Geu!:_eudo.!!&..!'~~r{~ue_Qr-~ ___ ______ Cot J_a!~---------- __ __!,_?_'!___ 
Ptl'llk Timur_ __ __!3,_i_lj_~_a!:_Oc_____ ------:Am Tonton 4,5o_ __ 

Kma Makm~----· _ Ba~~-~_!.,.ueng Panton Rayeuk Dua _ _ 1,00 
Simpan RambonJL Dabab Krueng 14,00 
Pava Reubek Besou Gajah Wiet 5,00 
Sawan Blan Teurakan 1,20 
L_h<>k Kuyun _ r~t 1,10 

De\>antara 
Nibong 

Tanah Luas 
--~~~ :.======·::·---W~~!sam i~ 

Tgtt. Dibale(: f.__!!J_o _____________________ .!.,7_o_ __ . 
Tanab Luas 
Tanah Luas 
Tanab Luas 
Tamah Luas 
Dewlllltara 
n.w.n .... 

""""'""" 

MatDn&_Bee"':cc---
AiueGa!_ll~ 

. -~btan_g s,oJ~oc____ _ _ _ 
Matang Batoi 

1-
Pendidikllll 
SMA PGRJ 

_Dewantara -~DiBalee 
Dewantara Geure~ 

Dewantara S_i!_ll~l;Mesjid ~uj~~lim 
Oewantara TamboJ!J'Iaroh 
Dewantarn ::-- r----:5!~~.£_ ASE~A>CN,-----

Nisam Antara Simpang Paya __ 

Dewantara Jclan Sim AAF 
Dewantnra 
IJ<wM""' 
Lhoksukon 
Lhoksuk011 

Nisam Anta.ra . 
Lhoksukon 
Lhokllukon 
Lhoksukon 

J.lwlo""'• 
Lhoksukon 

Nisam 
Lhoksukon 

l.lwlook'" 
Tanah Jambo Aye 
Tanah Jambo A e 
Tanah Jambo A e 
Tanah Jambo A 
Tanah Jambo A e 

Nisam 
"" 

Ni$11!1l 
Tanah Jambo A e 
T1lllah lilmbo Aye 

"" Ni$am Antan1 

-

Bangka Ja a 

r--~.s Me~ Tambon B~h 
_ Tg~·P!I?alee --· .. _ --· __ __ 

Pan" Nanggroe 

~~~ang4AlueBeukf!h __ 
_Pang Lateh 
Cut Meutia 
T k. Chilo: DitUDOII 
T CbikPa B 
Cut Nyak Dbien 

Paloh Mam ree .. 
~ Chik Ditiro 
Kampong Baro _ _ __ 
T gk, Chik Ditiro Panton Labu 
Terminal PaniOil Labu 
Pendidlkan Panton Labu 
Kantor KonmD Panto Labu 
Asia Panton Labu 
Paloh M 
Paloh Mam ree 
T Cbik Ditunon Pantotr. Labu 
Tgk. Cbik Ditiro Panton Labu 
s· m 

""""" ... 

Pulo Blang __ 1,10 
Sctba Jaman Toooog 0,70 

--~euluenyok \,00 

Tambon Tunong 
Tambon Tunong 

Tambon rwiOng-· 
S_i!~Ff~g AAF 

___ Kr~!!&Geukeuh __ -·---
Kuala KruenR Geukueh 

_ Batee Leusong 
Pintu Pabrik AAF 

Laocan Barnt 
Twnbon Tunong 

Keude Seumirah 

PalobMambu 

"""""' 
Terminal Panton l.abu 
M""' S. 
Aloe sr 

--

0,50 
0,40 
0,40 
0,40 
0,30 
(ijij 
0,70 
1,80 
0,90 
1,70 
070 
490 
100 
0,30 
QJO 
3,40 
0 0 
0,30 
OJO 
0 0 
040 

_"llL 
0>0 
0,50 
0 0 
0 0 
0~0 

010 
OJO 
2 0 
060 
070 
0 0 
1)0 
630 

43170.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



. F~_"" L•bo _ .• 
-_ Chik D1t1ro 

. .., ... 

l''' ' '-" :!_3!1_8 !i 

l449 __ 

. ··--
I I 

~,, 

"' -~ 

I 

.. 
; 

1%0 ' "'- ; 

; 

~ ; 

f-;: '" 
; 

I 

I ~ 

C.<; ~ I 

ij--1-' I ~ 

NAMA RUAS 

. 

BiarliTimu 
Kru~o,g Geukt1eh 

,.,, . 
I 

I 
I 

~-

~ 

PANJANG 
jKM) 

-f t ~-
. ---+- . 

3,70 
150 

. .. --

1,80 

I 

70 

-·. ------ -

4. 60 

60 

I 

~ 

43170.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



NO 
NO. 

KECAMATAN 

.Ei> .. ,,,;;-,, 
"' 49 

500 JE 
I 

NAMA RUAS 

TN 

h 

PANJANG 
(h:M) 

f . ' 
~,.-
9, 

... _ 
,30 

43170.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



NO. 
NO RlJAS 1\[CAMATAN NAMARUAS 

(KM) 

•..... 

" 

~· 
90 

',30 
r 

' . 

43170.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



NO IR~~s KECAMATAN 

I"' so• 

~. 810 . 

629 952 

i 
_ Simpan~-~e! Dar~ _Baro 

Ah< 

... 

. I 'lo,.,!h .. 

u~ 

ur 

I 

NAMA RUAS 

' I 

,,---
's;,, 

PANJANG 
(KM) 

!.0_ 

·~ I 

43170.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



NO 
NO. KECAMATAN NAMA RUAS 

P . .o\NJANG 
RUAS (KM) 

#!--- 956 ~.i!!'EJ_n_s_K_<:~~ama! Kcudc ~imp~ng Keurama_t _______ Simp_ang 3 Sin.:£_~13)'-_"~~a~----- :.~ ------ --

~ 959 Dewantarn Rensus Krueng Geukeuh 040 
Pa a Dak~ng - P~Ya Bako~ 

- . . .. 
633 960 Pante Bahagia 9,39 . 
634 961 Ba_l!t!aDaro Pal_'!:h Kayee Kunyo:! Ulee Nyce 5,~9 __ ----- . 
635 962 Baliti ·a Barat Si!ll~ Ja!an Nasi£_nal Meunasah Cot]<~ 5,30 

Sim--;:;;;;-Jalan Mesjid 
--·-

636 963 S amtalira Aron Pulo ____ 2.-~Xt __ 
- .. --- - .. ... 
637 964 Syarntalira Aron Simpang Jalan Nasional CaJon 1,20 ---- .. 
638 965 Syamtalira A!;?.- ;'!~!li!S..~ilJah ___ Calok 0,80 ----
639 911 _S.)'aml!llira Bayu Cot Plieng _____ _l~l!!!J.&M~ 4,20 .. 
~-- 971 Baktiyo Barat Mallmg_Panyang Meunasah Cot Kupok 5,50 . . 

"'' 974 Bakti.::a_ s~~ J~lan Mesjid _ Ar~~ 2.40 ----- .. 

:m- 977 N iswn Antarn Krueng Tuan Alue Pineung 6,00 
Tltnah Jambo Ay-~ 

-
643 978 Biara Timu Cot Biek AluePapeun 1,40 . 
644 t-:\"' T~JamboA~ ~_:mCut lhok Reudeup 1,~~ ~;- - ----
645 995 Bal..'tiyaB~I. _ s_~iniel_ .. LJwk lncin Buah 9,80 . 
646 996 Tanah Jambo _ ~ye Buket Ra:J:euk Line 100 2,00 . 
647 "!~- '------ Lan ahan Sim an Ti a Matang: Reubek 250 
648 998 Bekli~ Alue Bilie Ra ,, Atue Bilic GlumOOlli 0,50 
649 999 Bakli 'fl Barat s . Sin ab Mata Pucok Alue Bukct 400 

TOTAL 2.1)32,80 

Sumber Data: Data Base Dinas Bina Marga (Sural Kepulusan Bupati Aceh Utara No.620/170120!4) 
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1-:l'i' :::1~052 1- 52 053 
53 054 

62 064 
63 065 
... 066 
65 067 
66 068 
~- 06~ 

68 070 
69 071 
70 072 
71 073 
72 074 

~?- _075 
74 076 

" 76 
77 
78 
79 
80 
8I 
82 

" 84 
85 
86 
87 .. 
89 

"' 91 
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089 
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'"" 092 

093 

KECAMATAN 

Lhoksukon 
·svanua.!ira Ba 

Lhoksukon 
Lhoksukon 
Lhoksuk:011 

Lhoksukon sa;:u--
KM.IV 
KM.Vll 
Teupin Keubeu _ 

Dewamara Koramil 

Tanah. Pasir Simpang Dama 
Tanah Pasir Matan Pan rui"i 
_pewil!n~ __ _____ Samnin'& Koramll 

----···- r-~·;-:-:_-_·----
Cot Girek Rimba Kar_ya 

~kahan __ ~n_!e Gak! Bale 
Svamtalira Aron 1 Simpang Mulieng 

Tanah Pasir Meunasah Blau 
TIUlah Luas Ra euk Kuta 

[-----; Nibong Alue N om 
Seunuddon -- M_at~g-~n_~--
- Ni~n!!.- J::libon_g 

Nibo',','----+-Jeupio Joek _ 
SeWluddon Matan Puntong 

S ·amtaJira Aron Sim Mulien 
S arntalira Aron Teu in Punti 

_ ~alinl Aron Cibrlek 
SY.imlalim Aron Pe k 

-~~ ~CotAra 
Samlklera _,_, S~g R~a Bak~i ~ 
Samudera Oeu~ 
Samuder!l Bl Mee 

Tanah Jambo A e C01 Bkk 
Samlldera 

"""'"""' T ll!lllb Pas ir 
s.moo~ 

MewabMulia 
S amtaliraB 
S amtalira .. _ 
s arntalira 

Tanah Jambo A 
r... ..... 

S Jra Ba 

Keude K!!'.l:!.._ 
Keud~ Geud011 
Keu<kMa P 

'-"" 
GeudonL_ __ 

• •• .. ,.. 
' Tran Unit 5 

Lm ~ 

COf Matahe 

NAMA RUAS PANJANG 
(KM) 

_ _ _ ___ Lhok KareuJIB _ 2, 40 

Teupin Gapeh 
Geulanggans Baro 
Baret- TimQb 
Alue~::. · 
Rumah Cu1 Meutia 

s· r Jalan T 
Kulam 
MeWJasab Dayah Aron 
Naleung 

Tual 
Tambak 
Sim~~ 
AlueNgom 
Matang Tel.lHgon _ 
Blang Jrueu 
Teupin Joek 
Moncnmg 

T•oo 
Pante Breuh 
Matang Panyang ·- __ 
Tan on Mes ld 
K1111la Kel!l'eUto B~ 
Bireumhyek M..,..,. 
Kuala Biang Mee 
Si SaWWJ 
Matang Ulim 
1ri · Kruen Pase 
Lancok/Jambo Tunu 

M~""" 
~ 

Kcude K.ien 

_.).:S:!! Cbik Di Twtong 

""'"Lobo 
Baro Kuta Batee 

- 0,20 
4,30 
5,30 

-

050 
600 
1.20 

0,70 
1,70 
330 
0,50 
250 
1,40 
3;0 
1,50 
850 
0,80 
430 
500 
],10 

3.60 

-

.1 .... ~----
310 

II 70 
570 
I 0 
!10 
5,01!_-
2.90 
210 

1220 ,,. 
270 
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310 
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17 50 
380 
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NO 
NO. 

KECAMATAN NAMA RUAS PANJANG 
RU .... S tKM) 

92 (j(j.f Syarntalira Bavu Cot Matahe Mb1l!ls_ ]5,00 

~l ~*~- Seunuddon T eungku Dibaroll _PJDTMtg?untOI!j:;_ --
0,80 

~;--- f-~-f6_ _zanah Jambo AJ.e Geulum~~ Ull]l;;~~~-- ·----- Meunasah Meureuho _ ___ _Q. 70--- - --------
097 ---~ i~p_ll!!S_ ~eura~_t_ Sim T . Fauzi Si~_g_ T!.!.~! ________ _ __ . ~.Q9 ___ -

96 098 Geureudong Pase CotJaloe Uram Jalall 5,50 f--97- --
099 ... Matan.AE,uli Meunasah Mee Gllll!&._G!~-- },_3Q __ -·--- -- -- - ---· --- ----- -·---

98 100 _ -~~~rnm:~ Pase Mb~ KMI2 .!~2Q__ - ---- -----------·-· --
99 101 Geureudo Pase Mb1111g Leubok Guba 4,10 

100 102 Meurah Mulia Rh~ Bluek Reudeu(l Bluek 1,70 f-Wj·--- IOl Meurab Mu.lia UleeCibrek Pulo Kito 6,70 -
102 104 Meurah Mulia Keu~ Karieng Ujons, Reuba 4.10 
--- -------------

JOO~~-Gaiah 
-

~--- ~25 Meurah MuHa Pulo Bbn 630 
104 106 '-"' BuketLint SP V Lul>lllc Pusaka 7,80 
105 107 Meuntb Mu.lia ·= Ulee Meuria 1,00 
106 108 MeurahMulia Ulee Meuria 81BngCut ~~-----
~- 109 Meurah Mulia Mwo Pon Bruein~n --~.l~ rf~o Baktiya """" L' M~asah Geu!!~ 

-108 a Barat 2,40 -:- --
109 Ill Bakti """ s· CotUiba Matang Plli!__ 3.10 
~- -

112 Saktiya Barnt Meunasab tl~ Meurandeh Paya __ 2,10 
Bakti_Y~ -· ---·--· -- -Ill Ill CocTrue Tanjo~ Glu!!l!~ -- ~~~ 112 114 SP V Lubllk Pusaka Tanah Merah 2)0 - ----

~- ~.g._ Um """' Tanah Merah Sarah Raja 4,50 
t_~-Baktiya Barat 

-
114 116 Mo"" Si"uk Cot Tanoh Timoh 4,9<! -- --
'" 117 Lan kaban SP V Lubuk Pusaka Seu!eumak 2,70 

t·W f-V 8 [------ Lllll~ SPIll B'*ct Linte~_ J:<eude Buket Lintcun&__ -~ 
~-- 119 Lhoksukon Sim an Jalan Ne Alue Buket Alue Bendere 250 

~\~-- 120 

""""' 
G M 

·~· 
M.eurebo Juron.£.___ -- -- 2,30 -

119 121 Lhokrukoo Rombol Matang Pupanji l,SO --
~ 122 Lbo"""'oo Sentrall'rodubi Teu in Keubu Perl!:ebunan 2,911 -- = -Kuala Kellreto 

-
121 12l .... 

·~"" --· 
___ _1,10 

122 124 Lboksukon B Amm Buket Seuntang - 5,30 
123 125 K_,., tnt'IITanoh 0,8() 

124 126 Bokti ... Ra a Timu MaWlg Klayu l90 -
125 127 Tanah Puir T• G Ceubrek 1,80 

126 128 CotGirek Buket Selamat U Barn 1,10 --- - -
127 '" -- .. CotGi!ek KMXfl Alue Leuhop 10,00 

-~-- ··= 128 IJO CotGirek """"' ~-
I 0 -----m-- "' CotGirek s· Buket Yamaha Lohm l,OO 

130 132 Pirak Timur A~"""" """ Bdt Barn 6,40 

Ill 13l CotGim: 
Urol< ·-

Buket Seulamat 3,70 

132 '" Cot Gird. Cot Girek Leubok Tilam 1400 

Ill 135 CotOirek Ulloro "'""' T oh CocGirek lOO 
1)4 136 Matan&Kuli Mes ·d Plrak Beunmcah Pirak 1,40 m ··-- .. 

137 M""" Kuli T 
k """" 

Glan&Gion& 070 -
136 138 •• ..... Anm Plnl< """ Gunci lOO 
137 139 TanahLuas BIM p;, l.o '""' 4 

138 140 "" Bokoo N Alue Biens 0,80 

139 141 Matan&_ Kuli 
M'""""" "" "' (),4() 

140 142 T""" U.. Ulee Buket '"" 1,40 
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NO 
NO. RUAS KECAMATAN NAMARUAS PANJANG 

(KM) 

287 292 Seuntxld011 Tanjong Pineung Cot Kaftraton 2.00 

1~~2~88[=J_2~9~3~==~S.~"'~";d~doo~~=~~M~,~~Om~~t.h~~B~orn~J~~~~~~~U~J~~R~""r:k~Bi;"~'-:--~~====t===~34.0~0:: 
@19 _ 294 -~ Seunu(idOti I CotKafiraton ---- MemeuboPu~!C?'!S. 0,90 
1290 295 Pay·a ·s~On&- -- --ceunlveudak -- -· · Slm 3 20 

-- ""' ------ 1--- ·-- -291 296 Pay~! Bakoog Geure e:k _ Simpong _________ _!~ __ 

292 297 Seuntl£1~~ t-flll"llong Dam_a Blang Fa ---~- __ ---1-~1.~00"---j 
293 298 Seunuddon Blan Fa Sill'lpllllg empat 2,00 
294 299 Seunuddon B Fa DaruiAman ___ 1,~-

295 300 Seunuddon Cot Truell Cot Pctisah ____ _ (\Ig_ 
J-?~ 301 Seunuddon MateD Meunasah ~ ___ 5,30 
297 302 CotGi~k AluLeuli B~~tHa~~-- _ 2.20 
298 303 Lhoksuk:on Alu Luhob Buket H u 9,10 
~- 304 Kula Makmur S" T~- Kebun Rakyat 7,10 
300 305 Kula Makmm Muli Meuut Mulieng Man yang_ o4g._ 
30 I 306 Seunuddon Ulee Titi Simpoog Empat I ,50 
302 307 Seunuddon Ulee Tlti Lhok Geuliteut 2,80 
303 308 Seunuddon Lhok Rambi Ulee Titi 2,20 

13S0~4--I_Joq Seunuddon Lhok Rmnbldeung Ulee Ru~ Barot _ _ 7,00 
305 310 Seunuddoo M Puntoo Piadah __ :4.~ 

306 31! SimpangKe~ Me-unasab.Baroh Sim AweGlem -----t-~1~,5~0-1 
307 312 Setmuddoo U/eeReubek LhokPuuk ____ ~.80 

308 313 s· Keuramat Meunasah Teun oh Alue Bade 2,4Q 
309 314 Seunuddon Tanj~gDama CotKafiraton __ 1---· 1,30 
~LO. 315 t--~ Keuramat f>a)lll Teu oh Blang Raleu . },00 
31 I 316 Baktiya Si Alue Sed11n Krueng Lingka Bora!_. 5,50 
312 317 BPkti s· AlueAnoeBarat Malan Cut __ --~? 
313 318 Sim Keuramat MCWlasahBarob __ __!ofancang ___ _ 1,~~-

314 319 Bakti a S" LhokSeutui AlueKeu n 1,80 
315 320 Kutll MakmiiT S" Elet Keude Seu Sim MeUIIIIsah Ku!am I ,60 

316 321 KutaMakmiiT Keudc Kreusek -··--- !,SO 
317 322 B S" JalanNuiollal AlueKeutapang ·-- _ ~-- 2,60 
318 323 Bakt" Si M Aluere Tarek 4,80 
319 324 Kula Makmur S Saweuk Mulitng Meucat --!--- 1,~-
320 325 Klltl Mllkmur s· Kwde Pante 8 a S" Kruen Bulob 4,30 
321 326 Bakt" s· M Kumbab Cot U R 2,10 
322 327 Bakf Pncok.Aiue AleuBiliGeulum~ 1,40 
323 328 Kula Ma.lotlur Aloe Rambee s· Cot Meureubo 4 90 

324 329 Bakti s· Oeuleum P Alue Ram~JL f-----~ 
325 330 Kuta Makmur s· UPTD s· Geureubllk Buket __ 3,s__g__ 
326 331 Kuta Makmur S B Mee B Riek 2,50 
327 332 Kulll Makmur Keude Bl Ara Sim Krue~~ loon 
328 333 B Bani: Col P Matan Pan an 
329 334 Kutll Matmur S Sandi Simpang Seuneubok Driell 
330 335 Barat Lhot Incien Blang Rbeu 
331 336 Bann Lbok 1ncien Pa Bate 
332 337 Bakti Barat Matan 8 Cot U La a 
333 338 Bakti a M0:11. Sukon Matang Arongan 
334 339 Kuta Makmtr S" Laue S E101:011 Grou 3 
335 340 Kula Malunur S & Panton euk DuB 

2,50 

'·"' -~? 
1,70 

3,10 

--?#--150 
7 0 
450 
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NO 
NO. 

RUAS 
Kf:CAMATAN NAMA RUAS PANJANG 

(KM) 

385 391 __ {,ieu~miong Pas~- ~".~~~----- _____ -~ot ~-~un~i ~- _ _ 2.10 
386 3~-~c;~~~ell_<!_~~ _AlueJ?rien __________________ CoiJ~!~------- 1.70 
387 393 PirakTirnur ___ Bili_Baro_ -----------~T_omo~--------- _______ '!,.5~-
3_!!~--- 32_i_____ ___ KUla Makmur___ Babah Lueng Panton !Wyeuk Du_l!___ 1,00 
~-~~~- __ Nisam Siffip;.;-gRam~!IJL --- BabahKruepg -:~:-· 14,00 
390 396 Sa~niL_ __ Pa a Reubek __ _ ___ Besou Gajah W1et ____ 5,00 
391 397 __ Sa~ ____ SaWlUig_ . ___ Slang Teurakan 1,20 

392 398 S?_Wallj _____ ___!-hok~- PayaSeupa! _____ 1_,1_~--

393 399 Dewantara ____ f-~elur __ __ _ _J!!~-~!~___!!!___ ____ _ ~---=----=--. 0,50 
394 400 Nibong ____ ~~ -·- ____________ Ni~j____---·-----------1---- 2,10 
~- ~- _I~~!-_!!~.!l- _____ 'Igk. _Dibalee ________________ A_~~~~----- _ __ __ ___ _ __ yo __ 
396 402 Tanah Luas __ _M!l~&. ~n Pulo Slang t--_JJQ__ 
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NO 
NO. 

NAMA RUAS 
P.-\NJANG 

RlJAS 
KECAMATAN 

(KM) 

1>31 \/;:>(> ~unP.~~-K_e~at _ K~u~e /,iimpaog_t:-e_u~~m~t _ ~'n:'P_anf 3 St~ang K_euramar 7,70 

632 959 Dewantnra Rensus Kltleng Geukeuh 040 .. 

Paya r:iakong 
.. . . 

633 900 i'_aya Bak~.Jli ~tr Bahagia 9,30 
6M 961 Banda Baro Palol:!_ Kayee Kunyet ____ Uiee.!'!ree 5,50 ___ .. ···---
635 962 ... l!.a_~!!E__ Barn! Sim Jalan Nasional Mcunusall Cot_~o~- 5.30 . 
636 %3 ~ammlira Aron SID> Jalan Me;;Jt~ Pulo .. 0,90 
637 '"' S amtalira Aron Si Jalan Nasional _Calo!ls 1~0 +-2 . 
638 965 ~mtalira A ron Simpangpa~ Calok 0,80 - --·--
639 971 ,_~y~mlim~ Col Plien Bla!Jg M_®,j_~en 4 0 

~-- 972 Baktiya Bam M""' Panyang Meunasah Cot Kupok 5,5<1 

~k '" Baktiva ~~~JS.!~!!n. Mesjid Ar~g~m 2.4<1 
642 977 Niswn Amara Kruen Tuan AJue Pineung 6,00 ··---
643 978 Tanah Jambo A Biara Timu Cot Dick AI~Papeun 140 
644 994 _T!!~ Jambo Aye BiremCut . L~ok R~t!de~ -- 1,30 ... --------- . 
645 '" Baktiya Barat s iniet Lhok lncin Buall 980 

__ Tanah Jambo Aye Buk.~ Ra.Y.;uk. 
----· ---- .. . 

646 996 Une 100 2,110 -··- ··--"'--
647 997 Urn '""' SID> T Matang Reubek. f-___12Q_ .!!!!._ ----
648 """ _ f--- _ Bak.ti a Alue Bilie Ra euk Alue Bilie Glumpang 0,50 
649 999 Bak.ti a Barnt S . Sin M•m Pucok Alue Buket 4110 

TOTAL 2.03280 

Sumb<!r Oata. Unta Base Dinas Bina Marga (Sural Kepurusan Buputi Aceh Utara No.620/17012014) 
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TRAl"SKRIP WAWANCARA 

Nama lnforman Drs_ H Agus Nurdians~.:1h 

Jabatan KaD1" Penndagkop & UKM Kab. Bulungan (Kepala Dinas Lama) 

Pcncmuan dan wawancara dilakukan pada han Sabtu tangga128 Januan 2017 di mmah Bapak 
H Agus Nurdiansyah pukul 09.30 Wita Kcgmtan wawancara ini dilakukan dalam suasana santai, dan 

sclain penelJtJ dan Kepala Dinas (lama) JUga dthadin oleh Saudara Dar\~ is Saleh, S.IP scbagai notulen 
dan wawanCUJ""a pada pcnclitian ini 

T Apa kabar pak? 
1 Balk, pak lrfun 
T Mohon ijin pak, saya mau 1-\-awancara untuk kcpcrluan pcnelnmn saya? 
J Bolch aja, tapi mohon maaf JUga nih, saya gak bisa lama karena saya mau ke daerah 

transmigrasi, mcmangnya soal apa pak nfan'1 

T Ohh 1ya pak gak apa-apa pak justru saya yang mmta maaf sudah mengganggu waktu Bapak., 
Soal penelitian saya pak terkait UMK.\f scmasa ke p..:mimpinan Bapak di Disperindakop? 
Gak masa.lah itu, bagus tuh, ada yang mau mcnc!iti soal UMKM siapa lau bisa Jadlkan 
rujukan untuk perbaikan dan kcmajuan Ul\.fKM kc dcpannya. 

T Bagaimana menurut bapak perkembangan UMKM d1 Kabupaten Bulungan? 
Kalau menurut sa)'tl, perkembangan UMKM di Kalmpaten Bu/ungan Khu~wmya Kecamatan 
Tanjung Sr::lor sebagai Jbukow Pr<wmsi Ka/rara sudah mulai kellhatan maju. &hkan du!J1 
banyak plhak yang mengatakan bahwa UMKA.f d1 Bulungan sudah menggeltat. Jni juga 
herkat hodirnya PLrfl"-KUMKM, yang memang fokus terhadap pembmaan dan 
pendamp1·ngan UMK.M. Rasanya lidak sia--sia lah kaml dulu memperjuangkan hadimya 
PLUT dr Kabupaten Bulun~:an. Karena PLUT hadir di.vaal dmas kekurangan aparatur. 
banyak yang mutasi ke Pemprov Kaltara dan keuangan daerah sudah mula/ defi.vit. 

T Kalau dan Dispcrmdagkop sendiri apa saja yang sudah dilakukan dalam upaya 
pcngembangan UMK.M, tanggapan Bapak? 
Yaaa, kalau dari Dinas Pak lrfim kan tau sendiri,. bahwa Disperindagkop tidak pemah 
mendapatkan anggarnn yang proporsional atau bisa dikatakan sangat terbatas untuk 
mendukung program kerja di bidang UMKM, padahal, ada Kepala seksi (Kasi) UMKM di 
Bidang Koperasi, dan Bidang Koperasi menjadi Urusan Wajib dalam mata anggaran 
pemerintah daerah, tetapi tidak pernah mendopatkan anggaran yang proporsional daklm 
melaksanakan progl'am ker:;anya. Jad.J agak susah bagi Dinas untuk bisa berperan dan 
memberikan support yang lcbib dalam hal pengembangan UMKM ini, Makonya, SQ}tl waktu 
memimpin Dlsperindogkop bf!rperan,aktif dan bergerak cr!pat rmtuk mtmjPmput pelrumg atau 
program dari APBN Kr!mentr!rian ataupun APBD Pemprov Kaltora·.ogar upoya--upaya 
peningkatan dan J>r!ndampingan UMKM bisa lerus berjalan. 

T Maksudnya, program seperti apa itu pak? 
J Yaa seperti PUIT ini, trus ada juga Program Penyuluh Koperasi, hal ini sangat penting untuk 

dipeljuangkan agar bisa hadir di Kabupaten Bulungan, karena program ini berkcnaan dan 
bersentuhan langsung dengan Koperasi dan UMKM dan program ini dibiayai sepenuhnya dari 
APBN ataupwa APBD Provinsi Kaltara, bahkan Kantomya pun dibangunkan oleh 
Kernenterian melalui dana APBN, sepeni PUff. Sangal banyak manfoatnya pl'ogrom sepr!rtl 
ini hadir di Bulungan disaat kondtsi kcuangan doerah menunm. 

T Setelah menerima program bantuan dari APBN ataupun APBD Provinsi Kaltara, ada Kcndala 
lain gak. pak? 

J Yah, tetap ada, karena anggaran terbatas, dukungan Dinas pun jadi terbatas. terutama di 
Tahun 2015. Tetapi di Tahun 2016 sudah bisa sedikit berperan aktif rnernberikan support 
tambahan ke tenaga pendamping Kopcrasi dan Konsultan PLUT. 

43170.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



!\arena di tahun 2015 1ru, Dmas bel urn tau di sisJ mana dmas bisa masuk dan membenkan 
!..onstnbusmya dalam progran1 m1. ban1 dJ tahun 2016 Dinas bisa berkontribusi dalam 
prngr;~m lflL mcsktpun anggaran mas1h tetap terbatas Mukanya, PLUT dan Dinas bisa bcrbuat 
agak lcbih bruJyak dibandingkan tahun 2015, seperti mcmbcrikan pelatihan berbasis IT dart 
lain scbagamya. dan pada clJum}a membuahkan basil, Pemerintah Kabupaten Bulungan 
mendapatkan Penghargaan dari PT Tclkom Indonesia, TBK tcntang Smart City buah kerja 
dari Disperindagkop dan PLUT melalui program Kampung UKM Digital. lni merupakan hal 
yang membanggakan dan sekaligus awal kcbangkitan pcndampingan UMKM. 

T Sebdum Bapak muta5i ke Dmas Sosial, apa rencana bapak untuk tab.un ini 2017? 
Kalau untuk tahun ini, Dinas sepertinya tidak bisa terlalu berbuat banyak pak. kanaJa selain 
anggaran juga masih terbatas, tetapi paling tidak, Dinas bisa mempertahankan dan 
melanJutkan program keJja dari tahun 2016 yang telah memberikan kontrlbusi positif dalam 
pcngcmbangan Koperasi dan UMKM. Selain itu saya mgm agar dinas febih mengembangkan 
kerjasama dengan plhak lain terutama piha!-pihak yang mempunyai Dona CSR dan instansi 
pemerintah loinnya btso tingkat Kabupaten, Provlnsi maupun di Kementerian, seperti 
kerjasama dengan PTTelkom, karena jiko bisa bersinergi, akan banyak manfoaJnya bagi 
dmas dan VA1KM, salah satunya bisa membantu mengurangi beban blaya untuk program 
krr;a ke depannya tctapi program kerja tetap belja1an. Program kelja Dinas melalui PLUT 
sudah cukup suatcgis dan berkelanjutan serta berbasis pada kebutuhan UMKM, seperti 
pelatihan Pemasarao bcrbasis online. VMKM bukan hanya diberikan pelatiban saja tetapi juga 
dilakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi terkait dengan aplikasi pelatihan yang 
dibcrikan sebelumnya, digunakan atau tidak, sehingga bisa diperoleh infonnasi tentang ha1-
ha1 yang menghambat laju perkembangan UMKM di Bulungan,. salah satunya yaitu UMKM 
dibcrikan pe!atihan tapi sangat s~dikit yang menerapkannya. 
Mcnurut saya, ini program yang san gat baik, bisa dikatakan program ini bergulir tepat sasaran 
karcna diawali dengan pcrencanaan yang baik. Sa1ut untuk tim PLUT. Hahaha. ... 

T Baik pak, trus bagaimana peluang pcrkembangan UMKM yang akan datang di Kabupaten 
Bulungan ini menurut bapak? 
Peluangnya sangat besar, apalagi ibukota Provinsi Kaltara setanah den&aJ;l kita (Buhmgan) 
yang sudah mulai banyak dikunjungi baik itu pendatang untuk menctap maupun pendatang 
scbagai tamu, ini juga berpengaruh daJam menaikkan peluang promosi dan pcmasaran. 
Scbenamya saya, Kepala Bidang Koperasi (yang lama) dan Kepala PLUT berencana untuk 
membuat konsep Regulasi atau Peraturan Bupati Bulungan (Perbup) yang mengatur tentang 
dukuogan pasar dan promosi produk UMKM Kabupateo Bulungan. Perbl!p ini juga 
merupakan respon eepat Dispcrindagkop dan Pemkab Bulungan terbadap Peluang pemasaran 
dan promosi ini terhadap peningkatan. populasi dan arus kunjungan ke Kceamatan Tanjung 
Selor, yang merupakan Ibukota Kabupaten Bulung1m dQn Ibukota Provil16i Kalimantan Utam. 
Dan jika hal ini terealisasi, maka ini merupakan Regn]asi Pertama Pcmkab Bulungan di 
Bidang UMKM. 

T Dari cerita Bapak tadi, sepertinya Bapak sudah tau tentang PLUf -KUMKM? 
J lya pasti tau, karena saya stmdiri terlibat dalam upaya menghadirkan PUJf di Kabupaten 

Bulungan di tahun 2014, dan saya juga banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang 
dilalcsanakan oleh PLUf dari tahun 2015 daD 2016. Sinerg:i Dispcrindagkop dan PLUT yang 
kreatif dengan inovatif sudah me~ikao wama baru daiam upaya peodampingan dan 
pendampingan khususnya untuk UMKM, saya bahkan akan menggabuogkan semua 
peodamping di linglrungan Disperindagkop baik Bidang lndustri dcmgan Tenaga Pendamping 
Lapangan (J'PL) IKM nya. Penyu}uh Koperasi dam Konsuhan UMKM dibawah oaungan 
PLUT agar UMKM di Bulungan bisa tumbuh bersama, meningkat dan daya saing pun makin 
kuor. 
Saya pernah membuka acara yang diselenggarnkan oleb PLUT, yaitu Pelatihan Pernasaran 
Produk UMKM berbasis IT. lui men:ipakaD hal yang inovatif karena jaman sekarang, 
semuanya sudah menggunakan Internet dan Telmologi UMKM yang di jawa sudah lebih 
dulu menggunakannya, meskipuo agak terlambat, tetapi paling tidak, Dinas melalui PLliT 
sudah memberikan dan mcmfasilitasi UMKM untuk bisa menggunakan teknologi internet 
untuk mendukung pernasanm produk UMKM. 
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Harapan saya. karena saya sudah tidak bertugas di D!Spcnndagkop Jagi, PLUT mcnangam 
urus:m tcknis da.Il dinas mcla1ui Scksi dan Bidang Koperasi vang mcmbantu d:J.n ~isJ 

kct.:rs..:diaan dana pcndukung opcrasional, mcs.kupun sedJk.Jt, tapJ palmg t1dak ada support 
sehingga program kerja Disperindagkop secara umum bJsa berjalan_ 

T Mcnurut Bapak, kira-ktra adakah ancaman bagi UMKM di Kabupatcn Bulungan'l 
1 Aucaman UMKM Kabupaten Bulungan ; I) UMKM BuJungan masih ketinggaJan dalam hal 

kemasan. 2) UMKM Bulungan harganya cendenmg lebih mabal, kalau ukuran v.1layalJ 
Kaltarn ya masih normal- normal saja, tapi lmlau d!bandingkan dengan daerah jawa, UMKM 
Bulungan jauh lebih mahal. 3) UMKM Bulungan rata- rata berproduksi masih manual. lni 
juga berpengaruh dalam meningkatkan kapasitas produksi. 4) Produk Malaysia sudah mula1 
masuk d1 wilayah Bulungan, dan produk Malaysia in bisa dikatakan unggul scgalanya, mulai 
dari rasa, kernasan dan harga. Ini scmuanya harus segera di antisipas1, agar pertumbuhan 
UMKM tidak tcrhambat. 

T Maaf pak, sejauh yang bapak tau, apakah sudah ada Regulasi atau Kebijakan Pemcrintah 
Kabupaten Bulungan dalam hal mendulrung perkembangan UMKM? 

J Sc ingat sa.ya, IUMK saja yang baru ffiWlcul. Rencana yang saya k.atakan ladi bclum sempat 
berjalanjadi, setau saya belum ada regulasi atau kebijakan pemerintah yang berbentuk Perda 
ataupun Perbup tentang UMKM. 
Baik, untuk semcntaia cukup dulu ya, saya mau jalan dulu. 

T Baik pak, maafpak sudah menyita waktu bapak. Tcrima kasih atas waktnnya pak 
1 Sarna-sarna pak Irfan. 
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TRANSKRJP WAWANCARA 

Nama lnforman 

Jabatan 

H. Ajer Supnyono. SE 

Kcpala Dinas Perindag.kop & UK.M Kab. Bulungan 
(Kepala Oinas Baru) 

Pertemuan dan wawancara dilakukan pada han Jum'at tanggal 20 Januari 2017 di ruang kerja 
Kepala Dinas pukul 08.30 Wita. Kegiatan wawancara ini dilakukan dalam suasana santai, dan sclain 
pcncliti dan Kcpala Dinas juga dilladiri oleh Saudara Daf\·\'IS Saleh. s.rP sebagai notulen dari 
wawancara pada pcnclitian ini. 

T Apa 
J Baik, pak lrfan. 
T Bagaimana menurut bapak perkembangan UMKM di Kabupaten Bulungan? 
J Begini pak lrfan, saya mcnjabat di Disperindagkop ini untuk yang kcdua kalinya pak, terakhir 

saya menjabat scbagai Kadis disini Tahun awal 2013 selama 3 (tiga) tahun, kemudian saya 
mutasi ke Dinas Kebersihan. Nab, perkcmbangan UMKM yang sekarang saya belum terlalu 
mengikutinya pak, tapi kalau semasa yang dulu, perkembaoganoya sangat lambaL Orangnya 
(pelakunya) yang itu - itu aja, kalaupun ada yang baru, jarang bertahan lama. 

T Mcnurut Bapak, kenapa bisa begitu pak? 
J Yaaa, karena dulu susah modalnya, trus dari dinas programnya tidak bcrlanjut 

(berkcsinambungan), jadi kalau buat pclatihan, kcsannya hanya sckcdar buat kegiatan aja tapi 
tidak ada tindak lanjutnya. 

T Maksudn}1l seperti apa itu pak? 
J Contoh, bikin acara pelatihan mcnjahit, tapi tidak dikasi alat, trus yang diundang juga 

rata- rata yang sudal1 bisn jahit gitu, abis pelatihan, ya sudab, tidak ada tindak lanjutnya 
misalnya, pelatihan menjahit jilid 2 atau di lanjutkan dengan pelatihan bordir dan lain - lain 
lab yang pokoknya sifutnya berkelanjutan. 

T Berapa kali terjadi baJ yang seperti itu pak? Apakah tidak ada teguran atau arahan dari bapak 
selaku kepala dinas? 

J Sering pak, sudah saya a.rahkan pak waktu itu, tapi ya kcodalanya banyak juga pale. 
T Kendala seperti apa pak? 
J Yah, anggaran tidak mendukung pale, udah gitu kita kekurangan orang yang bisa dan paham 

menyusun arah program kcrja yang bcrkesinambungan pak. Dari tahun 2009 sampai tahun 
20 I I setau saya Dinas tidak punya staf yang pWlya serti.fikasi atau kompetensi khusus di 
bidang IKM atau UKM. Tahun 2012 itu, saya sempat kirim staf2 orang untuk ikuti pelatihan 
pendarnping IKM namanya Shindanshi, ilu pelatihannya mengadopsi kurikulum dan 
perkembangan IKM dari Jcpang pak dan pelatihannya selama 5 bulan. Trus terakhir saya 
kirim lagi 2 orang awal tahun 2013 untuk ikut pelatihan itu. Tapi muncullagi persoalan baru 
mas, staf yang sudab di ikutkan pelatiban kompetensi itu, rata-rata sudah menjabat eselon, 
tapi sudah tidak lagi di tcmpatkan scsuai dcngan ilmu yang diapatkannya, tinggal I orang aja 
lagi yang bertahan ditempat yang sesuai dengan ilmu kompetensioya. Nab, setelah itu, sy 
mutasi ke Oinas Kcbcrsihan pak, jadi saya tidak tau Jagi pcrkembangan selanjutnya, apaknb 
orang- orang yang sudah ikut pelatihan itu menerapkan ilmunya atau tidak. Gitu pak 
ceritanya. 
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T Sekarang bapak sudah kembali kc dinas ini, apa rencana bapak untuk tahun ini dan akan 
daran.,'1 

Kalau unrul. uhun mr, saya JUga trdak brsa terlalu berbuat banyak pak. karrna saya masuk ke 
dmas mr. anggaran, program dan kcgratannya sud.'lh drtctapkan scmua, jadi saya Cuma 
mcngrknu aja perjalan::mnya nih, sclain itu tahun ini, anggaran drnas ini sangat kecil pak, jadi 
tambah tidak bisa berbunt apa-apa lagi. APBD Kabupaten Bulungan turun drastjs jadi 
otomatrs anggaran yang dibagi ke OPD juga sedikit. Nah, situasi ini bchrm bisa dr"Ketahui apa 
akan sama di tahun dcpan atau tidak. Jadi intinya, kalau pun kami akan bcrbuat, kami juga 
butuh anggaran, karena tanpa anggaran, ya dinas tidak brsa bergerak pak. 

T Bagarmana peluaog perkembangan UMKM yang akan datang di Kabupateo Buluogan ioi 
menunrt bapak? 
Saya rasa cukup bagus pak, apalagi Bulungan sama saja sudah jadi lbukota Provinsi 
Kalimantan Ulara, trus sudah mulai banyak pendatang masuk ke sini, menurut saya ini 
peluang penjualan makin besar. 

T Apakah bapak tau tentang PLUf- KUMKM? 
J Secara detaiJ sih belum terlaJu tau pak. tapi yang saya tau PLtJf itu dibawa.hi Bidang 

Koperasi dan fokusnya Pembinaan UMKM tapi Kopcrasi bclum dibina sama PLlff. Dan 
Kepala PLUT itu salah satu dari 4 orang yang sudab di diklat dan sudab ptmya sertiflkasi 
kompetcnsi dalam hal peogembangan UKM ataupun lKM. Tinggal I orang ini yang bertahan 
bekerja sesuai dengan kompetensinya, selebihnya sudah mutasi ke instansi lain. 

T Menurut Bapak. kira- kira adakah ancaman bagi UMKM di Kabupaten Bulungan? 
J Jelas ada pak sebenamya bukan ancaman tapi saya ccndcrung mcoyebutnya saingan, apalagi 

Kabupatcn Bulungan bcrada di daerab perbatasan dcngan ncgara Malaysia, saingannya bukan 
saja dcngan produk loknl tapi ditambah lagi dcngan produk dari ncgara lain, sckarang aja 
produl.- produk dari Negara Malaysia sudah banyak masuk di \vilayah kita, dan ini ancaman 
pak bagi UMKM. Masyarak-at Bulungan dan Indonesia itu pada umumnya konsumtifterbadap 
barang ::u.au produk dari luar, dan kalau S<'lmpai masyaroknt suka produk luar, ini sudah bukan 
ancaman lagi pak ... tapi bahaya ... bahaha (sambil ketawa). 

T Kcmbah ke pertanyaan sebelumnya pak, kira- kira ada rencana strategis dari bapak untuk 
pcngembangan ataupun peningkatan daya saiog UMKM di Kabupaten Bulungan? 

J Jya pak, saya berharap PLUT ini bukan hanya mendapat support dari Disperindagkop tapi 
bisa di dukung oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan bahkan bila pcrlu Pcmerintah Provinsi 
Kalunantan Utara, kan kantor PLUf itu satu-satunya dj Kaltim dan Kaltara, jadi menurot saya 
wajar jika diberikan perhatian khusus dan dukungan agar PLUT i.ni bisa meojalankan program 
kerja dan inovasi - inovasi yang sifatnya bisa mendukung UMKM untuk lebib berkembang 
penjualannya, minimal sc prQvinsi Kaltara, agar UMKM oya pun bisa meningkat atau oaik 
level, clari mikro menjadi kecil dan dari kecil menengah. Kondisi selcarang Dinas tidak bisa 
berbuat banyak, karena support anggaran pun juga sangat sedikit, makanya saya berbamp 
Pemprov Kalt.ara bisa ikut andil dalam menberikan support ke PUff terutama anggaran 
supaya semuanya bisa berjalan dengnn baik dan memberikan basil yang maksimal 

T Trus pak, bantuan dari Pemprov Kaltara ke PLUf ada pak? 
J Sejauh ini saya beJum tau, kan PLUT dan Pemprov Kaltara terbentuk posisi saya tidak di 

dinas ini, makanya saya betum tau. 
T Maaf pak, sejauh yang bapak tau, apakah sudah ada Retulasi atau Kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Buluogan da1am hal mendulrong perkembangan UMKM? 
Scjauh yang saya tau, hal itu belum ada, kecual Izin Usaha Mikro Kecil atau IUMK itu sudah 
dikeluarkan Perbup nya. Tapi IUMK itu instruksi dari Pusat yang barus di integrasikan ke 
daerah-daerah bukan inisiatif atau kebijakan dari Pemkab sendiri. Tapi hal ini bisa dikatakan 
sebagai dulrungan pemkab terbadap UMKM. karena di Kaltara belum semuanya 
mengeluarkan Perbup tentang IUMK bahkan seJuruh Indonesia pun masih banyak yang belum 
mengeluarkan Perbup ini. 

T Baik pale, untuk sementara kamj cukupkan dulu pale. mohon kesediaan bapak jika saya nanti 
rnau wav.'llllcara lagi sama bapak sekiranya masih ada informasi yang kami butuhkan. Terima 
kasih atas waktunya pak. 

J Sarna- sarna pak, saya scnang juga ada yang mau mengambil penclitian tentang UMKM di 
Bulungan. 
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TR..--\NSKRJP W A W ANCARA 

Nama lnfonnan · Gcnlyawansyah 

Jabatan . Kcpala Bidang Kopcrast & UKM Dinas Pcrindagkop & Ul<.M Kab. BuJungan 
(Kcpal:~ Didang Baru) 

Pertemuan wawanc:rra pada bari Jum kerja 
Kcpala Bidang Koperasi & UKM pukul -14.30 Wilu. Kegiatan wawancara ini suasana 
santai, dun sclain pcoeliti don Kopala Bidog Kopcrosi & UKM juga dihadiri oleb Saudara Darwis Saleh, 
S.IP scbagai notulen dari wawancara pada pcnelitian ini. 

T Apa kabar pak? 
J AlbamdulWah, baik pak lrfan 
T Mohon ijin pak bertanya teotang UMKM'l 
J Baik pak, silakun sclama saya bisa jawab, kaalu ada yang tidak bisa saya jawab, saya akan 

cobo carikan jawabannya dcngan pejabat yang Iam11 atau person yang lebih tau. 
T Baik pak, terima kasi11 

Bagairnana menurut bnpnk pelkembang:an UMKM sekarang ini pak? 
Memmtt saya, UMKM di Knbupaten Bulungan khususnya dl wllayah Tanjung SekJr culcup 
baik peninglwtannya, dibanding dengan sebe/urnnya. Jumlah UMKMnya pun saya lihat 
semakin banyak aum bertambah, produknya pun lebih varlattf lnf juga salah sotll faktor 
pendulcungnya yauu karena Tanjung Selor juga merupakan lbukma Provinsi Kaltaro. Jodi hal 
ini menjadi dorongan dan peluang past1r bagi UMKM. 

T Apa rencana bapl!k untukmeningkatkan perkembangan UM.KM di Kabupaten Bulungan? 
J Pada umumnya pak irfan, say a mencoba untuk menciptakan iklim yang kondusif dulu kepada 

umkm, agar tidalc tetiadinya pecsaingan sccnra tidak schat antara umkm pak. 
T Menurut bapak seperti apa persaingan antar UMKM di Kabupaten Buhmgan ? 
J Ya menurut say11 persaingan umkm tidnk seperti di daerah lain pnk irfan, untuk daerah 

Bulungan sendiri masih l..'llrang persaingan secara tidak sehat antara UMKM. namum melihat 
perkembangan UMKM di Kabupaten Bulungan yang sampai saat ini teros bertambab malcanya 
kita barus menciptakan iklim yang kondusif mul11i sekar~~ng sebelum persaingan secara tidak 
sehat tetjadi di kemudian hari pak irfan. 

T Selain mendptkan iklim kondusif pnk, adakah upaya lain yang dilakukan uni.uk meninglcatkan 
peckembangan UMK.M di Kabupatcn Bulungan pnk: ? 

J Selain menciptnkan iklim yang koodusif, kita juga akan memfasilitasi UMKM deogan 
bantuan-bantuao berupa peralatanlmesin untuk menunjang produksi umkm-umk:m yang ada di 
Kabupaten Bulungan, tentunya kita sesuailcan dengan angg~~rDD yang ada dan UMKM yang 
mau mendapatkan bi!Oluan fasilitas harus menyi11pkan persyaratan-persyaratan yang kita 
ajukan. 

T Persyaratan-persyaratan seperti 11pa y~g barns di siapkDD UMKM untuk mend~~patkan 
bantuan fasilitas pak ? 
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Ya tentunya UMKM harus memiliki iz.in usaha yang lengkap seperti SITU, SIUP, TDP, >ang 
sekarang dijadiknn I (satu) dalam IJin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sertifl.kat SP-PIRT, 
Seniflkal Halal (untuk produk pangan), selain itu umkmjuga harus mcmiliki catatan kcuangnn 
yang lengkap pak agar kita bisa tau umkm ini pnnlllS atau tidak mcndapalkan bantuan 
peralotan. 

T Bagaimana menurut bapak peluang UMK.M saal ini dan peluang UMKM yang akan datang? 
J Yah, kalau menuntt sayo, pe/u(lflg unruk UMX1tf di Kabupaten Bulungan S(lflgat 

mermmgkinkan untuk berkemb(lflg dari miluo Ia! kecil dan kecil ke menengah, potensi S11mber 
daya alam Jilga berlimbah di Kabupaten Bulungan, tinggal bagaimana umkm 
memproduksirrya selja. Selain flu dengan terbentulmya Provinsi Kalimantan Utara j uga 
memberik(lfl satu pe/u(lflg yaitu popu/asi penduduk di Kabupaten Bulungan khususnya 
T(lfljung se/or semaidn bertambah. 0/eh Jcarena itu UMKM dan Pemerintah Daerah do/am hal 
ini DisperindagkxJp & UKM ditunut untuk dapat menfngkatkan kreatijitas dan inovas1 umuk 
memanfaatkan peluang rersebut sehinggajumlah UMKM hertambah dan varian produk pun 
semakin banyak. Hal ini yang saya monitor semasa sayn jndi Kabid Pcrdaglliigan sebclurn di 
tempatkan disini. 

T Scpcrti apa dukunga:n pemerintah Kabupaten BulungM mclalui anggaran untuk 
pengcmbangan umkm tahun ini pak 1 

1 Ya kita bicara secarn global dulu pak. Kalau kita liat 3 tahun lel"kahir pak irfan, setelah 
Kabupatcn Bulungan terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur pcmcrinta.h daerah sudah tidak 
mcndapat.kan dana bagi basillagi seperti. saat masih bergabung di Kalimantan Timur . 
. ')ekarang Pemerintah daerah harus bentpayo memblayai diri sendiri mela/ui pajak, retribusi 
dan sedikit dana a/okasf umum yang horus benar-benar pemerintah daerah manfaatkan untuk 
membangun daerah. Dana-dana itu memang diperuntukkan untuk program yang /ebih 
pnoritas. bukan pemerintah daerah tidak menganggap pengembangan UMKM sebagai 
program prioritas, tapi mosih ada program /ainnya yang sangat prlorlw. Dari itu D.inas 
Perindagkop & Ul<M Kabupaten Bulungan hanya bisa memanfaatknn anggaran yang 
diberiknn untuk pcngcmbangan UMKM meskipun dana itu sangatlah minim. Tcrlebih lagi 
tabun 2017 ini APBD Kabupaten Bulungnn turun drastis jadi otornatis anggaran yang dibngi 
ke Dinas juga lebih minim lagi. Jadi Kami harus bisa meman.faalkan dana yMg ada untuk 
mengembangkan umkm pak. 

T Apakah sudah ada Regulasi atau Kebijakan Pemeriotah Kabupaten Bulungan dalam hal 
mendukung perkembangao UMKM? 
Kalau sepanjang y(lflg sayo tau ya pak. sampai saat inf belum ada regulasi ten tang UMKM. 
kecuali izin-izin usaha untuk UMKM tap/ itu kan lwnya menjalankan kebijakan dar/ pusat 
sqja pak. A® juga ln'n Usaha Mitro Kecil atau IUMK yang Perbup nya rudah dike/uarkan 
Tahun 2015 kemorln. JUMK juga bukan keb!falcon dari Pemkah Bulungan, itu merupakon 
kebijakon dori Kementerlan Koperasl yang horus di/aJcsanalwn di daerah. 

T Apa yang menyebabknn regulasi tentang UMKM belwn ada pale? 
J Noh, kalau soal itu persisnya saya belum tau karena saya baru saja meojabat. Tapi lnsyaa 

Allah di jabatan saya sekarang ini, saya akan berupaya agar ada n:gulasi yang mcngatur 
tentnng UMKM minimall regulasi. Itu aknnjadi priori las saya ke depannya. 

T Menurut Bapak, adakah ancarnan bagi UMKM Kabupaten Bulungan? 
J Kalau menurul saya nncarnan bagi UMKM di Kabupatcn Bulungan sangat besar pak, apalogi 

saat itu sudah berjalan MEA pak, banyak produk lagi negara tetangga yang masuk di 
Kabupaten Bulungan dan faktanya produk dari ncgara tetangga jauh Jebih bagus dari produk 
kita sendiri pak. Selain itu juga dari sisi anggarnn pemerintah juga ak.im muncul ancaman bagi 
UMKMpak.. 

T Maksud.nya seperti apa pale? 
J Begini pak irian, saat ini proses pembentubn DOB (Daerah Otonomi Baru) untuk Kotamadya 

Tanjung Selor, artinya anggaran pemerintah daerah akan dibagi lagi untuk daerah baru ini, 
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tcntunya akan berpengaruh bagi anggoran pemerintah Kabupaten Oulungan. Hal ioi akan 
membuat kami bekerja dengan anggaran yang lcbih minim lagi 

T Selanjutnya ni pak. 
J Iya silahkan pnk 
T Dalam penyusunan program kef]a, apakah sebelunmya dilal..1tkan analisa arau stud1 du/u 

terkait l.fMKft1 agar program kerja dengan anggaran yang minim b1sa repar sasaran '! 
J Saya rasa belum ada pak, tapi kama saya juga baru mcnjabat di bidnng ini pak, belum ada 2 

bulan ini pak irfan, hehe. Saya tidak tau kalau pcjabat sebelumnya pcrnah mclakukan ini a tau 
tidak. pale Ini mungkin bisa menjadi masukan buat kami pak untuk kedepannya melakukan 
ana lisa dulu sebelum membuat program kcrja, jadi meskipun anggaran sangat minim tapi apa 
yang kami programkan bisa t.epat sasaran terutama untuk mcningkalkan daya saing UMKM di 
Kabupaten Bulungnn .. Sebenamya Rencana Kerja (Renja) yang setiap tahun /r:ita Sl/Sim, itu 
kan bisa dikatakan sebagtri perencanaan, hanya saja mungkm b1sa dini/ai kurang tepat 
sasaran, karena kererbatasan tenaga yang paham ten tang upaya pendamptngan UMKlvf. 

T Apakah bapak tau tentang PLUf-KUMKM? 
J Kalau PLUf-KUMKM sudah saya ketahui sewaktu masih mcnjabat kcpala bidang 

perdagnngan. Cuman fungsi dan tujuannya PLUf-KUMKM waJ..."t\1 itu belum saya kctahui 
secara detail Dan sclruna hampir 2 bulan ini saya menjabat scbagni kcpnla bidang koperasi 
sayamempelajari fungsi dan tujuannya PLUT-KUMKM ini pak. 

T Apakah PLUf-KUMKM ini sangat penting kcberadaanya untuk pengembangan UMKM di 
Kabupaten Bulungan Pnk '! 

J Kalau menurut saya sangal penting pak 11fan, apalagi program 1-erja dati PLUT-KUMKM ini 
sendiri akan sangat membanlu meningkatkan daya saing UMKM Dan di tambab lngi PLUf
KUMKM sendiri memiliki 5 orang Konsult.1n pendamping di b1dang masing-masing yang siap 
mcmbantu UMKM untuk lebih maju Jngi pak irfan. 

T .Baik pnk, unluk sementarn kami cukupkan dulu pak, mohon kcscdiaan bapak jika say a nanti 
mau wawancara lagi sama bapak sekiranya rnasih ada infonnasi yang kami butuhkan, Tcrima 
kasih atas waktunya pnk. 

J Iya sama-sama pak, dengan senang bali pak. Silahkan bcrl..-unjung lagi jika masih ada 
informasi yang mau ditambahkan pak. 

.. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Nama lnforman Galuh Rustinah, SE 

Jabatan Kasi UMKM (Lama) 

Pertemuan dan wawancara dilakukan pada harl Senin tanggal 30Januari 2017 di ruang kerja 

lbu Galuh Rustinah pukul 09.10 Wita. Kegiatan wawancara ini dilakukan oleh peneliti sendiri. 

T Apa kabar bu? 
Baik-baik aja pak 

T Mohon ij in bu, saya mau wawancara untuk keperluan penelitian saya? 
J Boleh aja, tapi sepanjang yang saya tau aja ya pak irfan? 
T Ohh iya bu, gak apa-apa pak justru itu yang saya harapkan bu, bagaimana menurut lbu 

perkembangan UMKM di Kabupaten Bulungan? 
Kalau menurut saya, perkembangan UMKM di Kabupaten Bulungan sudah membaik dan 
meningkat, saya walaupun menjabat sebagal Kepala Seksi UMKM tapi saya tidak terlalu tau 
dan paham apa yang harus dikerjakan agar UMKM meningkat. 

T Kenapa bisa seperti itu bu? Maaf bu, sudah berapa lama lbu menjabat sebagai Kepala Seksi 
UMKM? 
Saya tidak pemah tau dan menggeluti hal yang berhubungan dengan pendampingan, itukan 
teknis sekali pak, apalagi soal UMKM, beda produk beda permasalahan, sangat kompleks 
permasalahan yang ada di UMKM pak. Saya menjabat Kasi UMKM ini sejak 2014 pak, dan 
pengalaman kerja saya di bagian sekretariatan pak, jadi agak tidak nyambung dengan 
jabatan saya. 
Awal tahun 2015 saya lakukan pendataan, itupun salah sasaran, karena yang saya data 
warung- warung sembako karena cuma itu aja yang saya tau, ternyata salah sasaran, karena 
UMKM di Bulungan rata- rata belum punya plank nama, makanya saya susah mendatanya, 
ditambah lagi saya tidak pernah tau sepertl apa itu kriteria UMKM. 

T Trus kelanjutannya bagaimana bu? 
Yaa selanjutnya sampai sekarang saya belum rnelakukan pendataan yang baru, tahun 2016 
saya tidak anggaran untuk pendataan tapi saya buat pelatihan, dan rencananya tahun 2017 
ini saya melakukan pendataan tapi sekarang saya tidak menjabat lagi sebagai Kasi UMKM 
pak, saya sekarang jadi Kasi Pengawasan Koperasi dan Simpan Pin jam. 

T Jadi selama lbu menjabat jadi Kasi UMKM apa saja yang sempat dilakukan dalam upaya 
peningkatan atau pengembangan UMKM? 
Yah, saya pernah buat pelatihan tahun 2016 itupun kerjasama dengan PLUT, saya bersyukur 
PLUT terbentuk karena, program kerja saya tahun 2016 blsa bersinergl dengan PLUT. Karena 
PLUT fokus mengurusi UMKM, jadi nyambung kerjanya. Jtupun karena dana terbatas, 
kegiatan pelatihan tahun 2016 Cuma 2 (dua) kali saja dilaksanakan, dari bulan Mel 2016, dari 
Dinas (Kasi UMKM) sudah tldak ada lagi keglatan pelatihan. Nah, tahun 2017 lnl saya sudah 
tidak menjabat sebagai Kasi UMKM lagi, jadi sudah cukup lama vakum. 

T Oari Seksi UMKM tidak melakukan pendampingan atau kunjungan ke UMKM? 
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Tidak pak, karena saya tldak puny a staf pendamping, dan saya juga sangat jarang melakukan 
kunjungan ke UMKM kecuali saat adil kE>giiltan flilmE>ran-pamPran lokal yane di<ldakan oleh 
pemkab ataupun pemprov, bia5anya saya mengunjungi UMKM di stand mereka. 

T Baik bu, trus Menurut l bu, kira-kira adakah ancaman bagi UMKM di Kabupaten Bulungan? 
J Nah itu dia pak, saya gak tau hal-hal seperti itu. Mungkin ancamannya dari produk dari 

daerah lain yang sudah masuk di Bulungan, saya kurang tau juga pak, karena saya tidak 
terlalu paham dengan permasalahan UMKM. 

T Maaf bu, apakah sudah ada Regulasl atau Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam 
hal mendukung perkembangan UMKM? 
Waduh pak, apalagi soal itu, saya betul·betul gak tau pak. 

T Baik bu, saya rasa sudnh cukup wawancaranya, maaf, sudah menyita waktu lbu. Terima kasih 
atas waktunya bu. 

J lya pak, sama-sama pak. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Nama lnforman : Since Martina 

Jabatan : Owne r lnce Bakery 

Pertemuan dan wawancara dila kukan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2017 di toko penjualan 
lnce Bakery pada pukul 08.30 Wita . 

T : Apa kabar ibu ? 
J : Puji Tuhan, balk pa k irfan 
T : Gimana usahanya bu, I an ja r aja kah 7 

: Puji Tuhan pa k irfan, Ia ncar aja mesldpun volume penjualan agak berkurang dl awal tahun lni 
Pak irfan. 

T : Balk bu, ada bebe rapa ha l yang a kan ka ml tanyakan terkait usaha ibu. 
: ya silahkan pak irfan 

T : Terkait usaha lbu, menurut ibu apa yang membedak.an usaha ibu bakery dengan usaha bakery 
lainnya? 

: Baik pak irfan, kalau usaha saya t entunya berbeda dengan usaha bakery lainnya pak. k.alau bisa 
di bilang saya mungkin orang pertama yang membuka usaha bakery di wilayah Tanjung Selor. 
Dan masih bisa bertahan sampai saat lnl merupak.an keunggulan usaha blso bertohon di 
persaingan pasaryang dlmana usaha bakery dl wllayah tanjung selor terus bertumbuh. 

T : Menu rut lbu kenapa produk ibu blsa tetap bertahan di persaingan pasar saat in I? 
J : Ada beberapa faktor pak irfan, saya selalu memperhatikan kuafrtas produk saya, kama 

menurut saya kualitas produk yang paling penting dalam menjalankan usaha saya 
T : Maksudanya seperti apa bu 7 

: Beglni pak irfan, hamplr semua produk saya telah dl sertifikasl halal oleh MUI pak. dan hamplr 
semuanya saya lakukan secara mandlri bu, artinya saya tidak terlalu mengharapkan bantuan 
pemerlntah yang melakukan S\Jbsidl untuk mendapatkan sertiflkasl halal oleh MUl Saya berani 
mengeluarkan dana prlbadl untuk mendapatkan sertlfikasl halal, kama saya sadar pentingnya 
pengakuan itu terhadap pemasaran produk saya. Kalau blsa dfbllang pak irfan, rasa produk no 
dua buat saya yang petama itu produk saya higenis dan a man untuk dikonsumsi pak. 

T : Luar biasa bu, selain ltu maslh ada lagi kah keunggulan dari usaha ibu 
: Masih ada pak, saya juga melakukan manajemen usaha dengan sangat balk pak, mulal dari 
manajemen keuangan yang sangat balk dan manajemen SDM (karyawan) yang sangat saya 
perhatikan. Khususnya manajemen sorv, saya blsa buktikan dengan bertahannya semua 
karyawan saya meskipun volume penjualan saya saat ini menurun pak. Kan biasanya banyak tu 

• 
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usaha lain yang melakukan PHK kepada karyawannya karna penjualannya menurun, tape saya 
tidak pak karna saya melakukan manajemen SDM dengan sangat balk pak. 
Selain itu pak, peralatan produksi saya juga sudah sangat memadai sehlngga proses produksi 
saya tidak terhambat pak. 

T : Selanjutnya ni bu, apa yang menghambat proses pengembangan usaha ibu ? 
: Salah satunya pak itu masa ketahanan produk unggulan saya pak, yaitu bolu gulung. Karna saat 
ini produk saya itu cuman bisa bertahan paling lama 3 sampai 4 hari saja pak. lni berpengaruh 
dengan proses pemasaran saya pak. Apalagl kalau saya mau memasarkan ke daerah tetangga, 
butuh waktu untuk menjangkau daerah tersebut sehingga sisa umur produk saya juga berkurang 
pak. 

T : Menu rut lbu, adakah regulasi pemerintah yang mendukung UMKM dan khususnya usaha ibu ? 
: Menurut saya belum ada regulasi sepertl itu pak, padahal regulasi seperti ini sangat 
mendukung pengembangan UMKM pak. Bayangkan kalau pemerintah daerah mengeluarkan 
regulasi yang memihak kepada UMKM, di setiap pameran pemerintah maupun swasta produk 
UMKM yang diutamakan, kan bisa membantu mempromosikan produk UMKM pak, selain itu di 
setlap kegiatan pemerintah selalu menggunakan produk UMKM untuk dljadikan snack, kan bisa 
membantu pemasaran UMKM pak, regulasl lnilah yang bisa mengatur itu semua pak. 

T : ltu dari slsi regulasl bu, dari sisi kebijakan pemerintah bu, ada kah selama ini yang mendukung 
UMKM? 
: Ada pak, banyak kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM, mulai dari bantuan peralatan, 
bantuan dana dan subsldl higenisasi sampai sertifikasi halal yang dibantu pemerintah lewat 
Dinas Perindagkop Kabupaten Bulungan. Selain itu kan usaha umkm juga terbantu dengan 
layanan pendampingan gratis dari pememtah. 

T : Maksudnya layanan pendampingan gratis seperti apa bu ? 
J : Kan ada PLUT·KUMKM pak irian, dlmana di PLUT-KUMKM memiliki konsultan pendamping 

yang slap membantu menyelesaikan permasalahan terkait usaha UMKM pak, hal ini sangat 
membantu pengembangan UMKM pak lrfan. Dan inl merupakan peluang yang harus 
dimanfaatkan oleh UMKM Kabupaten Bulungan untuk mengembangkan usahanya. 

T : Seta in ltu bu, apa saja peluang yang bisa di manfaatkan UMKM di Kabupaten Bulungan ? 
J : Beglnl pak lrfan, saat lnl kan Kabupaten Bulungan merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan 

Utara, tentunya daerah ini akan terus berkembang, peluang pasar produk juga akan terus 
berkembang pak mengikuti arus perkembangan daerah, tentunya kita harus terus berinovasl, 
menlngkatkan kualitas produk kita agar tetap bisa bertahan, tapi UMKM tidak pertu khawatir 
pak, kan sekarang pemerlntah tidak lepas tangan melihat perkembangan ini terhadap UMKM, 
apalagi PLUT, selaln pendampingan untuk meningkatkan daya saing UMKM, kan juga banyak 
keglatan yang dilakukan untuk menunjang perkembangan UMKM di Bulungan pak, selain itu 
juga PLUT juga kan sudah bekerja sama dengan beberapa stakeholder untuk mambantu 
mengembangkan UMKM, yang saya tau saat ini dengan Telkom lewat Kampung UKM Digital, ini 
kan harus dimanfaatkan UMKM untuk tetap bisa berinovasi dan terus meningkatkan kualitas 
produk agar tetap bisa bertahan di pasar dan memiliki daya saing pak irfan. 

T :Baik bu, saya rasa untuk sementara saya rasa cukup,terima kasih ibu sudah mau panjang Iebar 
menjawab pertanyaan dari saya dan mohon kesediaannya nanti jika saya mau melakukan 
wawancara lagi sama ibu seklranya masih ada informasi yang kami butuhkan, Terima kasih atas 
waktunya bu. 

J :lya sama-sama pak irian, senangjuga bisa membantu pak . 
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TRANSKRI P WAWANCARA 

Nama lnforman : Andre 

Jabatan :Owner Reni's Cake 

Pertemuan dan wawancara dilakukan pada hari Scnin tanggal 07 Maret 2017 dl toko penjualan 

Renl's Cake pad a pukulll.lO Wita. 

T : Apa kabar Mas ? 
J : Alhamdulliah, baik pak. 
T : Gimana usahanya mas? 

: Alhamdulliah pak sampai sa at ini lancar-lancar aja. 
T : Saya lang.sung aja ni mas, ada beberapa hal yang akan say tanyakan terkait usahanya. 
J : lya silahkan pak. 
T : Pertama, dari sekian banyak produk ni mas andre, produk yang paling laris dan menjadi 

unggulan dari Reni's Cake ni apa mas? 
: Kalau di slnl pak, produk yang paling laris dan menjadi unggulan kami itu donat pak. 

T : Menu rut mas andre, kenapa donat menjadi produk yang paling laris? 
: Begini pak irfan, awalnya kami cuman iseng untuk membuat donat, ya inovasl saja buat toko 
kaml pak saja, tapl melihat respon masyarakat temyata donat kaml sangat larls, sehari paling 
sedikit terjual400 bljl pak, bahkan pemah menembus sampai 1000 biji perharf pak. Nah dari situ 
kami terus melakukan inovasi-inovasi pada produk dooat kami, mulai dari texture doant kami 
yang berbeda dengan dooat yang ada di Kota Tanjung Selor, inovasl pada toping sampai kami 
ciptakan dooat lsi pak. Selain itu kami terus berupaya agar donat yang kaml hasllkan ltu tetap 
lembut saat dl makan. 

T :Apakah proses pembuatan sampai dengan penjualan san gat terjamin higenlsnya mas? 
: Tentu pak, pada proses produksi kita menggunakan karyawan tentunya dibantu juga dengan 
peralatan-peralatan yang cukup memadai pak, proses produksi ini semuanya dllakukan oleh 
karyawan yang artlnya menu dan resep benar-benar kaml ajarkan kepada karyawan pak, kaml 
selalu melakukan pengawasan pada proses produksi sampai pada proses pemasaran, sebelum 
produk kaml display untuk dljual, kami lakukan pengecekan ulang pak agar produk yang kaml 
pasarkan benar-benar terjamin higenis dan a man untuk dl konsumsi. 

T :Menu rut mas andre, seperti apa melihat teknologl saat In I untuk pemasaran? 
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: Menurut saya pak irfan, saat ini teknologi sanggat mendukung sekali pemasaran produk umkm, 
melihat banyak sekali media sosial yang tenus bermunculan, ini merupakan peluang bagi UMKM 
untuk mempromosikan produk UMKM pak. 

T : Selanjutnya ni mas, sudah pemah mencoba untuk memasarkan secara online 7 
J : Kalau untuk penjualan secara online dan akses pasamya untuk wilayah tanjung selor saja sudah 

kami iakukan pak, kami gunakan facebook untuk melakukan promosi dan pemasaran pak, kama 
untuk wilayah tanjung selor masih bisa kami jangkau pak, tapi kalau pemasaran skala nasional 
belum kami lakukan pak. Saya sudah memiliki iapak di Blanja.com dan Jarvis Store, ini pun saya 
punya lapak waktu ikut kegiatan pelatihan internet marketing di PLUT pak, cuman untuk saat ini 
kami belum menggunakan lapak itu kama belum ada produk kami yang masa ketahanan 
produknya cukup lama pak, apalagi harus menjangkau daerah lain yang membutuhkan waktu 
yang cukup lama, ntar sampai di tangan konsumen produknya sudah expired pula pak. hehe 

T : Apa saja kendala yang dihadapi dalam usahanya ni mas 7 
J : Kalau untuk kendala si banyak pak, cuman yang paling berpengaruh itu bahan baku pak, kama 

bahan baku kami gunakan itu kami pesan dari pulau jawa, untuk sampal dislnl kan harganya 
kumayan tlnggi, otomatls menambah biaya produksi pak, kalau sudah kepepet ya kami bell dari 
Kota Tarakan dan harganya juga tambah tinggi pak, mau tidak mau hanus kita bell sambil 
menunggu bahan baku yang kami pesan dari jawa itu sampai. 

T : Menu rut mas andre, adakah regulasl pemerintah yang mendukung UMKM termasuk usahanya 
mas? 
: Menu rut saya belum ada pak, seharusnya regulasi yang berpihak kepada UMKM hanus ada pak, 
itu kan bisa mendukung proses promosi dan pemasarannya UMKM pak. 

T : Menurut mas andre, dari sisi kebijakan pemerintah, adakah dukungan untuk UMKM? 
J : Kalau dari sisi kebijakan tentu ada pak, bantuan peralatan dan bantuan pendanaan kn juga 

dukungan untuk UMKM pak, saya juga termasuk pemah mendapatkan bantuan dari pemerintah 
pak. 

T : Bantuan seperti apa mas 7 
J : Sebagian produk saya sudah mendapatkan sertlflkasi halal, dan ltu merupakan bantuan dari 

pemerintah daerah lewat Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten Bulungan, kama saat ini untuk 
mendapatkan sertifikat halal itu prosesnya cukup lama dan blaya yang tldak murah, tapl 
pemerintah daerah memberikan subsldl bagi UMKM untuk mendapatkan sertiflkasl halal. 
Selain itu pak, keberadaan PlUT·KUMKM juga merupakan dukungan pemerintah daerah untuk 
mengembangkan UMKM, lewat PLUT·KUMKM ini UMKM bisa berkonsultasi terkait usaha secara 
gratis, mendapatkan pendamplngan bahkan mendapatkan pelatihan-pelatlhan untuk 
meningkatkan daya saing UMKM Kabupaten Bulungan pak. 

T : Baik mas, selanjutnya nl. Peluang apa yang mas andre Jirik untuk usaha masa andre 
kedepannya 7 
: Begin! pak, Kabupaten Bulungan yang saat ini merupakan lbu kota Provlnsl Kalimantan Utara, 
daerah ini akan tenus maju dan jumlah penduduk juga akan bertambah pak, melihat 
perkembangan itu adalah peluang bagi usaha kami pak. Kedepannya kaml berencana ini 
mengembangkan usaha ini menjadi usaha waralaba/franchise, ~<ama produk kaml tidak blsa 
tahan dalam waktu yang lama makanya agar produk lnl bisa dl nlkmatl secara nasional kaml 
berencana akan me.njadlkan usaha in I menjadi usaha waralaba/franchise pak. 

T : Menurut mas andre adakah ancaman untuk UMI<M khususnya untuk usaha mas andre ? 
J : Begini pak, usaha cake dan bakery sepertl kamllnl semakin bertambah dl Bulungan pak, namun 

lnl tidak menjadi ancaman serius bagl usaha kaml, yang pentlng kaml akan tenus 
mempertahankan kualitas produk kaml, pasti usaha kami blsa bertahan dl persalngan pasar. 
Justru yang menjadi ancaman bagi kami itu adalah pasar MEA pak, harus bersaing produk 
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dengan negara tetangga lainnya itu cukup sulit kalau melihat produk mereka yang jauh leblh 
menarik daripada produk Bulungan sendiri pak. Maka dari itu pcnting keberadaan PLUT-KUMKM 
ini untuk meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Bulungan Pak. 

T :Baik mas andre, saya rasa unruk sementara ini cukup dulu, terlma kasih atas waktunya mas 
andre untuk menjawab pertanyaan saya, nanti kalau masih ada yang saya ingin tanyakan mohon 
kesediaannya saya berkunjung lagi. 
:lya sama-sama pak irfan, silahkan berkunjung kemball kalau masih ada informasi yang 

diburuhkan 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Nama lnforman : Nurul Azhar 

Jabatan :Owner Nururs Cake 

Pertemuan dan wawancara dilakukan pada harl Senin tanggal 08 Maret 2017 di Nururs Cake pada 
pukul 08.40 Wita. 

T Apa kabar lbu? 
Alhamdulliah, balk pak lrfan. 

T Gimana usahanya ibu ? 
J Alhamdulliah pak, usaha saya masih bisa bertahan. hehe 
T Kenapa bisa sepertlltu bu? 
J lya pak, usaha saya in I kan masih skala mlkro pak, pen)ualan saya juga masih sekitar wllayah 

Tanjung Selor saja pak, itu p un saya produksi by order pal:, apabila ada yang pesan baru 
saya produksi pale. Tapl saya tetap bersyulrur pak kama masih cukup banyak juga yang 
memesan cake dengan saya malcanya usaha saya tetap bisa bertahan pak. 

T Menurut ibu, apa yang bisa membuat usaha ibu tetap bisa bertahan dan tetap menerima 
pesanan dari konsumen? 
Bukannya sombong ni pak irfan, usaha saya memiliki 2 produk yang saya unggulkan, 
pertama itu cake pondan dan yang kedua itu black fo rest pak, yang membedakan kedua 
produk saya ini dengan produk yang sama di Bulungan itu adalah rasa dan texture dari 
produk saya pak. 

T Kenapa blsa sepertl itu bu ? 
J Begini pak irfan, saya fokus pada kedua produk lnl pak. Jadl selama,produksi saya terus 

bela jar agar rasa dan texture produk saya enak dan lembut, sampai saya memahami betul 
karakteristik produk saya, itu yang menjadi pembeda produk saya dengan produk la in yang 
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scjeniSflya pak. Kalau b!ackforest tm yang cukup lar1s pak, kdrna produk ini jumlah 
pemesannya cukup banyak pak, nah kalau untuk cake pondan pak, karna di Bulungan belum 

banyak yang bisa memproduksi jenis cake seperti ini makanya saya memanfaatkan peluang 
ini untuk memproduksi cake pondan, dan bahan baku yang saya gunakan untuk cake 
pondan ini juga kualitasnya sangat bagus makanya produk cake pondan saya ini berbeda 
dengan cake lainnya pak irfan. 
Menurut ibu apa kendata yang ibu h<ldapi selama menjalankan u~ha ini? 

Kalau saya sih pak irfan itu di bahan baku, kama sebagian bahan baku saya iru semuanya 
saya bell dari jawa pak, ini sangat berpengaruh Juga dcngan harga Jual produk saya pak. 
Contohnya untuk cake pondan saya p<!k, pondannya itu 5dya harus membeli di jawa pak, 
kama di Tanjung Selor maupun di daerah tetangga tldak ada yang menjual jenis pondan 
yang saya gunakan pak, kama jenis pondan yang saya gunakan itu jenis yang terbalk pak, 
ada yang menjual tapi buk<ln jenis yang ~aya gunakan artinya kualitasnya tidak terlalu balk 
pak. Nah untuk mendatangkan sebagian bahan baku dana yang haros saya keluarkan cukup 
tinggl pak dan mempengaruhl harga produk saya juga pak. 
Menu rut ibu, seperti apa teknoiogi saat lni dalam mendukung proses promosl pemasaran 
produk ·1bu? 
TeknoJ.ogi saat ini sangat mendukung sekali proses promosi dan pemasaran produk saya 
pak, kan sekarang banyak tu media sosial. biS<l saya manfaatkan untuk mempromosikan 
produk saya pak. Dan kebettllan kna saat ini saya memas.arkan produk s.aya lewat media 
sosial facebook pak, kama saya memproduksi cake saya dirumah pak, makanya satu
satunya cara saya memasark<ln produk saya lewat facebook saja pak. Konsumen saya yang 
sudah pemah membeli produk saya juga sangat membantu daiam mempromosikan usaha 
saya, ketlka sayan bertanya darimana mereka mendapatkan ~nformasi soai produk saya, 
kebanyakan konsumen saya yang baru menjawab mendapatkankan informasi soal usaha 
saya lewat konsumen saya sebelumnya. 
Sudah ada rencana untuk mengembangkan usahanya kah bu? 
Untuk mengembangk<ln usaha jelas ada pak, namum S<Jat ini saya maslh terkendala modal 
pak, namum pelan-pelan saya akan terus mengembangkan usaha saya, paling tidak saya 
bisa membuka toko penjuaian saja dulu pak, untuk mendukung pemasaran produk say a. 
Pengembangan seperti apa yang lbu lnginkan untuk usaha ibi? 
Saya memlliki rencana untuk membuat produk saya dengan ukuran yang leblh kecil dan 
dlberi kemasan menarlk untuk menunjang proses pemasaran, mungkin lebih tepatnya itu 
sepertl Brownies Amanda pak. Saat ini saja saya sudah pelan-pelan memproduksi brownies 
jagung yang kedepannya ini yang akan saya jadikan produk seperti Brownies Amanda 
Balk bu, selanjutnya ni bu. Menurut ibu sudah ada kh regulasi pemerintah daerah yang 
mendukung UMI<M ? 
l<alau regulasl pemerlntah daerah saya rasa belum ada ya pak, padahal regulasi sepertl itu 
sangat membantu UMKM dalam mempromosikan dan memasarkan produk UMI<M pak. 
Menurut ibu baga'1mana peran pemerlntah daerah dalam mendukung umkm dalam hal ini 
usaha ibu? 
Saya rasa pemerintah daerah cukup mendukung UMKM yang ada di l<abupaten Bulungan, 
adanya PlUT juga kan bentuk dukungan pemerintah daerah pak dalam mendukung 
pert.embangan UMKM, lewat PLUT kan UMKM bisa mendapatkan pendampingan usaha, 
blsa mendapatkan layanan usaha gratis, bahkan mendapatkan peiatihan-peiatihan secara 
gratis. Selaln ltu juga ada program bantuan baik peralatan dan dana yang difasllitasl oleh 
pemerlntah daerah 
Menurut lbu adakah ancaman untuk UMKM kedepannya khususnya untuk usaha lbu ? 
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Kalau menurut scya ancaman untuk UMKM khususnya d1 Kabupaten Bulungan itu adalah 
tebuk;mya paXJr global Masyarakat Ekonomi A<>ean pak, lihat iiJa sekarang pak bany<~k 
produk dari negara letangga yang di perjuat belikan di daerah kita, sementara produk kita 
sendiri aja tidak selaris produk dari negara tetangga. Maka dari tu UMKM harus terus 
berinovasi dan tetap m£>njaga kualitas agar bis.a bertahan di pasar MEA pak, 
Baik bu , saya rasa untuk sementara ini cukup dulu, terima kaslh banyak ni bu sudah mau 
meluangkan wakt\Jnya. l<alau misalnya ada yang masih mau saya tanyakan saya mohon ijin 
untuk bcrkunjung kemb<lli. 

lya silahkan pak, sama-sama juga pak. 
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DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 
SA TUAN KERJA PERANGKA T DAERAH 

' ' 

Ko,..,lt.on Pend•mpfTlll PI.UT d•n UMKM 

KOOE REKEN!NG URAIAN 

Ill \!¥~-':::<_,~~-~.~--: 

-~~·_:'(;,,t~;~--

FORMULIR 

UPA- SKPD 

"'"' 

Tanjung Selor, 12 Desambar 2016 

Peogguna Anggaran, 

Dr!. H Agyo Nurdlannab 
Nip. 196208011982031 007 
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DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

Koot;" fii:KEN!NG U RAIAN 

FORMUUR 

Tan)Jng Selor, 16lllopembw 2015 
Peogguna Anggatan, 

Q[!, H. AQUS Nu!'lj!lanmn 
Nip. 196208011982031 007 
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PEDOMAN WAWANCARA 

UP AVA PENGEMBANGAN UMKM DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING 

01 KABUPATEN BUlUNGAN 

Tanggal W awancara 

lnforman 1. Kadis Perindagkop & UMKM Kab.Bul 

2. Kabid Koperasi & UMKM 

3. Kasi UMKM 

4. Kasi UMKM 

S. Pelaku UMKM 

• ::: ..... ' ~ ,~\~!· . . . , . . ' . :7 --~~ :-.:~:. '_/-' ~); ~·· ~ . .-' ·.,·::,;' • ~: .1-• , •,:''M .• . 
·,. I 

.... .. '• -· PERTANYAA~~ :; :~_-:/;:~' ·: ~ :>~,, 'I - . 
( KET ' .. -. \ ·. 1 2 ' .. ..-: 3 ' ."-' 4 :<. I 

•, .. ~ 

Menetapkan arah dan misi organisasi dalam pengembangan UMKM 

a. Kejelasan arah dan misi pemerintah daerah - - - )( 

terkait UMKM 

b. - - - -
Kejelasan target/sasaran yang ingin dicapai 

c. Skala prioritas dalam penetapan kebijakan -- - )( 

pemerintah daerah 

Memahami lingkungan Internal dan eksternal 

a. Strength (Kekuatan) 

Dukungan anggaran dan modal - - - -
Dukungan SDM yang memiliki skill, tenaga - - - -
teknis dan manajerial 

- - - -
Dukungan badan hukum dan legal formal 

Dukungan akses pemasaran - - - -
b. Weakness (Kelemahan) 

- - - -Ketersediaan modal pengembangan usaha 

lnovasi produk dan kemasan - - - -
Ketersediaan akses informasi dan - - - -
teknologi 

Regulasi pemerintah daerah dalam - - - -
mendukung peran aktif UMKM 

Ketersediaan akses legal formal - - - -
c. Opportunity (Peluang) 

Pemanfaatan teknologi dalam mendukung - - - -
promosl dan perluasan akses pemasaran 

Regulasi pemerintah daerah terhadap - - - -
promosi potensi produk UMKM unggulan 

Minat dan daya beli masyarakat untuk - - - -
produkUMKM 

Ketersediaan bahan baku untuk produk - - - -
UMKM 
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d. Threats (Ancaman) 

Persaingan MEA ~ - - -
Fasilitasi suplai bahan baku - - - -
Ketersediaan sarana prasana pendukung - - - -pemasaran produk UMKM 

Ketersediaan sarana teknologi produksi - - - -
Pelatinan strategi dan teknologi - - - -pemasaran 

3 Merumuskan strategi 

a. Perumusan rencana dukungan terhadap - - - X 
Kekuatan UMKM 

b. Perumusan rencana mengatasi kelemahan - - - X 
UMKM 

c. Perumusan rencana dukungan dan - - - X 
pemanfaatan peluang UMKM 

d. Perumusan rencana mengatasi ancaman - - - X 
UMKM 

4 Mengimplementasikan strategi 

a. Realisasi dukungan dalam meningkatkan - - - X 
Kekuatan UMKM 

b. Realisasl dukungan dalam mengatasi - - - X 
kelemahan UMKM 

c. Realisasi d~Jk!Jngan dan pemanfaatao serta - - - X 
memaksimalkan peluang UMKM 

d. Realisasi dukungan mengatasi ancaman - - -UMKM 
X 

5 Mengevaluasi dan mengawas·i strat egi 

a. Evaluasi upaya dalam meningkatkan - - - -Kekuatan UMKM 

b. Evaluasi upaya dalam mengatasi - - - -kel~mahan UMKM 
...1 

c. Evaluasl upaya dan pemanfaatan serta - - - -memaksimalkan peluang UMKM 

d. - - - -Evaluasi upaya mengatasi ancaman UM KM 
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