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ABSTRAK 

 

PERANAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BANDAR  LAMPUNG 

TERHADAP PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM 

PERSPEKTIF PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh  

M. Ibnu Fadhil 

 

Hasil SUSENAS (Survey Sosial Ekonomi Nasional) per September 2014 hingga 

2016 menujukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Lampung cenderung 

tidak stabil. Untuk itu, pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui pemberdayaan UKM seperti pedagang kaki lima.Sehubungan 

dengan hal tersebutperan Dinas Koperasi dan UKM  Kota BandarLampung 

sebagai salah satu unsur perangkat daerah memiliki fungsi pembinaterhadap usaha 

mikro, kecil dan menengah di Kota Bandar Lampung.Tujuan dari penelitian ini 

ialah untuk mengetahui Peranan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung 

dalam memberdayakan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung. 

 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, dan dalam 

penentuan informan secara Purposive Sampling. Lokasi penelitian terletak di 

Dinas Koperasi dan UKM  Kota Bandar Lampung, sebagian pedagang di 

Kecamatan Teluk Betung Utara dan Way Halim. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dinas Koperasi dan UKM  Kota 

Bandar Lampung terhadap pemberdayaan pedagang kaki lima dalam perspektif 

pedagang kaki lima tidak terealisasi. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas 

Koperasi dan UKM  Kota Bandar Lampung cenderung lebih fokus dalam 

pemberdayaan usaha usaha kreatif yang memiliki kepastian dalam usahanya, 

sedangkan pedagang kaki lima sejauh ini belum menjadi fokus utama dalam 

pemberdayaan.  

 

Kata Kunci: Peranan,Pemberdayaan, Perspektif. 

 



ABSTRACT 

 

THE ROLE OF DINAS KOPERASI AND UKM BANDAR LAMPUNG 

CITY TOWARD OF FIVE FIVE TRADER IN FIVE FIVE TRADER 

PERSPECTIVE IN BANDAR LAMPUNGCITY 

 

By 

M. Ibnu Fadhil 

 

The result of SUSENAS (National Socioeconomic Survey) as of September 2014 

until 2016 shows that the level of community welfare of Lampung tends to be not 

stable. To that end, the government in an effort to improve the welfare of the 

community through the empowerment of SMEs such as street vendors. In 

connection with the role of the Department of Cooperatives and SMEs Bandar 

Lampung as one element of regional devices have a function of pembina to micro, 

small and medium enterprises in the city of Bandar Lampung. The purpose of this 

research is to know the role of Dinas Koperasi and UKM of Bandar Lampung 

City in empowering street vendors in Bandar Lampung City. 

 

In this study the authors use descriptive research methods, and in the 

determination of informants by Purposive Sampling. The location of the research 

is located in Dinas Koperasi and UKM Kota Bandar Lampung, some traders in 

Kecamatan Teluk Betung Utara and Way Halim. 

 

The results showed that the role of the Department of Cooperatives and SMEs 

Bandar Lampung city to empower street vendors in the perspective of street 

vendors are not realized. Empowerment conducted by the Department of 

Cooperatives and SMEs Bandar Lampung city tend to focus more on empowering 

creative business enterprises that have certainty in business, while street vendors 

have so far not become the main focus in empowerment. 

 

Keywords: Role, Empowerment, Perspective. 
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MOTTO 

 

 

See The Bad Inside Yourself, And See The Good Inside Others 

(Imam Ali AS) 

 

Fear Is Not Real, It’s A Product Of Thoughts You Create, Don’t Misunderstand 

Me, Danger Is Very Real, But Fear Is A Choice 

(Will Smith) 

 

Be Humble, Hungry, and, Always Be The Hardest Worker In The Room 

(Dwayne Johnson a.k.a The Rock) 

 

There’s Just One Biggest Enemy Ever, He Strong Enough To Take You Down, 

Broke Some Bones,But He Has A Power To Raise You Up, To Catch You When 

You Fall Down. Do You Know Who The Enemy Is? He Is You. Life Is Just About 

You Against Yourself. 

(M. Ibnu Fadhil) 

 

Semesta Ini Tidak Semata-mata Hanya Seluas Jangkauan Mata, Segala Sesuatu 

Yang Terjadi Di Dunia Tiada Yang Datang Dengan Tiba-tiba, Semua Terjadi 

Saling Berhubungan Dengan Perbuatan Kita 

(M. Ibnu Fadhil) 
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I. PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) per september 2014-2016 

menunjukan bahwa, angka kemiskinan pada Provinsi Lampung mengalami 

kondisi naik dan turun. Berdasarkan data SUSENAS pada bulan september 

tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung menyentuh 

angka yang cukup tinggi yakni 14,21 % yang dalam jumlahnya menyentuh 

angka 1.143.000 jiwa. Selanjutnya, pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin 

mengalami penurunan yakni 13,53 % yang dalam jumlahnya ialah 1.100.680 

jiwa. Namun, pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin kembali meningkat 

menjadi 13,86 % yang dalam jumlahnya ialah 1.135.180 jiwa. 

 

Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah maupun masyarakat masih 

mempunyai tugas yang begitu berat dalam mengentaskan kemiskinan. Angka 

kemiskinan di Provinsi Lampung menunjukan bahwa dalam kurun waktu 3  

(tiga) tahun terakhir, yakni tahun 2014, 2015, dan 2016 telah terjadi 

penurunan dan peningkatan jumlah penduduk msikin di Provinsi Lampung. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwan perekonomian di Provinsi 

lampung cenderung tidak stabil. 
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Berikut ini data presentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung 

Tahun 2014-2016 : 

 

 

Sumber : SUSENAS oleh BPS Lampung 2014-2016 

Gambar 1. Persentase Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Lampung Per 

September 2014-2016. 

Upaya mengentaskan kemiskinan dan menghasilkan kesejahteraan masyarakat, 

serta menciptakan inovasi di masyarakat dibutuhkan peranan dari lembaga 

eksekutif maupun legislatif untuk menumbuhkembangkan potensi di dalam 

negeri baik dari sumber daya manusia (SDM) maupun industri dan potensi di 

setiap daerah.  

Perkembangan industri pada sebuah negara sangat menopang pertumbuhan 

ekonomi, sehingga salah satu strategi yang diambil oleh pemerintah adalah 

memberdayakan dan menumbuhkan usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM) sebagai basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Sejarah telah 

menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia tetap eksis dan berkembang meski 

terjadi krisis ekonomi yang telah melanda negeri ini sejak tahun 1997. UMKM 

mampu memberikan andil besar terhadap penerimaan negara dengan 

14.21% 

13.53% 

13.86% 

13.00%

13.20%

13.40%

13.60%

13.80%

14.00%

14.20%
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PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK MISKIN 

PROVINSI LAMPUNG 2014-2016 
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menyumbang 61,9% pemasukan produk domestik bruto (PDB) melalui 

pembayaran pajak. 

 Berdasarkan hal tersebut, dalam meningkatkan laju perekonomian di Provinsi 

Lampung serta mengentaskan kemiskinan di Provinsi Lampung. Dinas 

Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung berupaya mewujudkan hal tersebut.  

Pada upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan laju pertumbuhan 

ekonomi, setidaknya dibutuhkan beberapa aspek penunjang. Seperti 

pembangunan SDM, pembangunan potensi daerah, dan pembangunan sektor 

industri. Pada penelitian ini penulis tertarik pada pembangunan sektor industri, 

karena sektor industri sendiri begitu besar sumbangannya melalui PDB (Pajak 

Domestik Bruto).  

Mengingat begitu vitalnya peranan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar 

Lampung dalam memajukan UMKM, tentunya dibutuhkan program-program 

maupun terobosan yang dilakukan oleh dinas terkait dengan memajukan 

UMKM khususnya di Provinsi Lampung. Berikut beberapa Dinas Koperasi dan 

UKM Kota Bandar Lampung dalam beberapa waktu yang lalu : 

1. Pelatihan Wirausaha oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung 

pada tanggal 24 April 2015. 

2. Pelatihan E-commerce dalam memberdayaan pelaku UMKM di Provinsi 

Lampung pada tanggal 28 mei 2016. 

3. Peningkatan SDM UMKM se-Provinsi Lampung pada tanggal 19 Oktober  

2016. 

4. Program satu juta domain, guna memaksimalkan dan memajukan industri 

berbasis online. 

5. Dinas Koperasi dan UKM menyelenggarakan “Lampung Segalow, Tapis 

Evolution” yang bertujuan untuk memajukan industri olahan tapis di 

Provinsi Lampung pada tanggal 22 Februari 2017. 
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Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung 2017. 

Gambar 2.Peningkan SDM Koperasi dan ukm se-Provinsi Lampung. 

 

 

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung 2017. 

Gambar 3.Penyelenggaraan “Lampung Segalow, Tapis Evolution”. 

 

Perkembangan industri pada sebuah negara sangat menopang pertumbuhan 

ekonomi, sehingga salah satu strategi yang diambil oleh pemerintah adalah 

memberdayakan dan menumbuhkan usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM) sebagai basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Sejarah telah 

menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia tetap eksis dan berkembang meski 

terjadi krisis ekonomi yang telah melanda negeri ini sejak tahun 1997. UMKM 

mampu memberikan andil besar terhadap penerimaan negara dengan 

menyumbang 61,9% pemasukan produk domestik bruto (PDB) melalui 
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pembayaran pajak. Berdasarkan hal tersebut, UMKM menjadi salah satu 

penopang pertumbuhan ekonomi, tak terkecuali di Kota Bandar Lampung, 

berikut data UMKM Kota Bandar Lampung : 

Tabel  1. Data UMKM Kota Bandar Lampung Per- Kecamatan 2016. 

NO KECAMATAN USAHA 
MIKRO 

USAHA 
KECIL 

USAHA 
MENENGAH 

JUMLAH 
UMKM 

1 Tanjung Karang Pusat 1.024 850 327 2.201 

2 Tanjung Karang Timur 880 691 243 1.814 

3 Tanjung Karang Barat  851 765 230 1.846 

4 Kedaton 980 809 297 2.086 

5 Rajabasa 1.000 686 263 1.949 

6 Tanjung Senang 1.009 770 320 2.099 

7 Sukarame 1.016 894 262 2.172 

8 Sukabumi 966 650 309 1.925 

9 Panjang 1.026 900 260 2.186 

10 Teluk Betung Selatan 1.005 775 228 2.008 

11 Teluk Betung Barat 984 636 218 1.838 

12 Teluk Betung Utara 974 620 285 1.879 

13 Kemiling 1.016 812 224 2.052 

14 Teluk Betung Timur 958 773 297 2.028 

15 Enggal 927 920 235 2.082 

16 Bumi Waras 987 662 268 1.917 

17 Way Halim  998 650 258 1.906 

18 Kedamaian 988 716 278 1.982 

19 Labuhan Ratu 986 806 254 2.046 

20 Langkapura 984 705 255 1.944 

 JUMLAH 19.559 15.090 5.311 39.960 

    Sumber : LAKIP DISKOPERINDAG Kota Bandar Lampung Tahun 2016 

 

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa data UMKM di wilayah Kota Bandar 

Lampung meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Tabel 

tersebut menunjukan jumlah UMKM yang ada di tiap-tiap Kecamatan Kota 

Bandar Lampung. Jumlah usaha mikro tertinggi berada di Kecamatan Panjang 

Sebesar 1026 unit dan yang terendah pada kawasan Kecamatan Tanjung 

Karang Barat sebesar 851 unit.  
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Selain itu disebutkan juga data tentang usaha kecil yang mempunyai jumlah 

tertinggi ditempati oleh Kecamatan Enggal dengan 920 unit usaha kecil dan 

yang terendah yaitu kawasan Kecamatan Teluk Betung Utara. Sedangkan 

dalam usaha menengah tertinggi diduduki oleh Kecamatan Tanjung Karang 

Pusat sebesar 327 unit dan yang terendah yaitu di kawasan Kecamatan Teluk 

Betung Barat yaitu sebesar 218 unit.  

 

Jumlah pedagang UMKM peringkat ke 5 (lima) yang ada di Kota Bandar 

Lampung berada pada daerah Kedaton. Jumlah pedagang UMKM cukup 

banyak. Hal ini karena sektor formal belum mampu menyerap seluruh 

angkatan kerja di Kota Bandar Lampung dan secara otomatis menciptakan 

lapangan kerja baru bagi pemain-pemain bisnis di sektor informal. 

 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pemberdayaan 

UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan 

berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian 

kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha 

seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi 

UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan 

peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan 

kemiskinan.  

 

Sehubungan dengan hal tersebut peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar 

Lampung sebagai salah satu unsur perangkat daerah memiliki fungsi pembina 

terhadap usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Bandar Lampung. Fungsi 

ini sesuai dengan konsep usaha kecil sebagai kelompok usaha yang potensial 
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dalam mengurangi angka kemiskinan, karena dengan usaha ini maka penduduk 

mengusahakan sumber-sumber ekonomi yang produktif bagi keluarga atau 

masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga hal ini sesuai dengan kebijakan 

pemerintahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan 

secara berkesinambungan. Peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar 

Lampung dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi tersebut telah 

menerapkan kebijakan sebagai upaya nyata di bidang pembinaan usaha kecil.  

 

UMKM sebagai industri kecil namun memiliki andil besar dalam 

perekonomian sebuah negara memiliki potensi yang begitu tinggi, namun 

masih memiliki segudang masalah yang dihadapinya. Pada kesempatan kali ini, 

penulis memfokuskan pedagang khususnya pedagang kaki lima di Kota Bandar 

Lampung, sebagai fokus dari UMKM ini. Pedagang kaki lima sendiri termasuk 

pada kategori mikro dalam ruang lingkup UMKM. Seperti yang kita ketahui 

usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang . Kriteria asset: Maks. 50 Juta, kriteria Omzet: Maks. 

300 juta rupiah (Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil). 

 
Kehadiran warung sembako, pedagang kaki lima, hingga industri rumahan 

tentunya tidak lagi dapat terpisahkan. Hampir setiap hari dan hampir setiamp 

tempat dapat ditemui 3 jenis usaha ini. Perlu diketahui bahwa ketiga usaha ini 

tentunya termasuk dalam kategori UMKM. Mengingat hal tersebut, penulis 

tertarik untuk mengetahui tingkat kesejahteraan jenis UMKM ini melalui 
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pendapatannya per-bulan. Berikut Pendapatan per-bulan UMKM dari dua 

kecamatan di Kota Bandar Lampung : 

Tabel  2. Data Pendapatan Pedagang Kaki Lima Kota Bandar Lampung Per- 

Kecamatan 2017. 

 

NO NAMA 

PEMILIK/TENDA/USAHA 

KECAMATAN PENDAPAT

AN 

1. Tulus/Cilok Tulus Way Halim 1.500.000 

2. Andi/Nanas Madu  Way Halim 1.200.000 

3. Lilik/Es Cincau Way Halim 1.500.000 

4. Abidin/Buah Segar Way Halim 5.400.000 

5. Mar/Pecel Lele Way Halim 11.000.000 

6. Vanessa/Cafe 52 Teluk Betung Utara 6.500.000 

7. Mulyadi/ Penjual Sate Teluk Betung Utara 4.300.000 

8. Husein/ Ayam Bakar dan 

Pecel Lele  

Teluk Betung Utara 3.500.000 

9. Dadang/ Penjual Sate Teluk Betung Utara 2.000.000 

10. Sunarto/ Bakso Malang Teluk Betung Utara 1.800.000 

 RATA-RATA PENDAPATAN 3.870.000 
Sumber: Data Hasil Penelitian 2017 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa, dari 10 orang/usaha/pedagang 

kaki lima yang merupakan sampel dari penelitian rata-rata memiliki 

penghasilan sebesar Rp.3.870.000. Rata-rata penghasilan perbulannya 

pedagang kaki lima di dua kecamatan tersebut tentunya dapat ditingkatkan lagi 

melalui pemberdayaan dari permerintah. Peningkatan pendapatan pedagang 

tentunya juga akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat Kota Bandar 

Lampung. 

 

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di 

Provinsi Lampung, dapat dilihat melalui peranan Dinas Koperasi dan UKM 

Kota Bandar Lampung dalam memberdayakan pelaku UMKM khususnya 

pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hal tersebut penulis 
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tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “Peranan Dinas Koperasi 

dan UKM Kota Bandar Lampung Terhadap Pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima Dalam Perspektif Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandar Lampung”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkap oleh penulis maka 

rumusan masalah penelitian adalah, bagaimana Peranan Dinas Koperasi dan 

UKM Kota Bandar Lampung Terhadap Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 

Dalam Perspektif Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandar Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan di atas, tujuan penulis 

meneliti adalah untuk mengetahui Peranan Dinas Koperasi dan UKM Kota 

Bandar Lampung Terhadap Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam 

Perspektif Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandar Lampung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan gambaran umum latar belakang masalah, dan tujuan penulis teliti 

ialah penelitian ini untuk dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan  

Ilmu Pemerintahan yang penulis pelajari selama ini dan sebagai bahan 

referensi bagi peneliti lain apabila berminat mengulas permasalahan yang 

sama.  
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2. Manfaat praktis  

Memberikan gambaran kepada Pemerintahan Provinsi Lampung dan Kota 

Bandar Lampung dalam melihat kondisi UMKM khususnya pedagang yang 

ada di daerah tersebut maupun sebaliknya. Sarana sosialisasi mengenai 

pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai upaya perluasan kesempatan 

kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampungdan Kota Bandar 

Lampung guna mengurangi angka kemiskinan. 

 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN  PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Peranan Dalam Pemberdayaan UMKM 

 

Kriteria dari sebuah daerah yang baik tentunya memiliki tingkat 

kesejahteraan yang tinggi. Tingkat kesejahteraan yang tinggi tentunya 

dilatari dengan pesatnya laju pembangunan yang disebabkan oleh 

tingginya angka pendapatan masyarakat dan rendahnya angka 

pengangguran di daerah tersebut. Dalam hal ini, dalam upaya 

meningkatkan pendapatan daerah dibutuhkan industri sebagai penopang 

laju pembangunan. Industri dengan pendapatan cukup tinggi dan tidak 

mensyaratkan modal yang besar tentunya menjadi sebuah keunggulan 

(Kurniawati, 2010:9).  

 

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan industri yang 

berbasis ekonomi kerakyatan yang hampir semua lapisan masyarakat dapat 

terlibat didalamnya. UMKM merupakan salah satu penyumbang 

pendapatan daerah yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Meskipun 

begitu, kadang banyak dijumpai kendala yang dihadapi UMKM seperti 

rendahnya tingkat kesejahteraan pelaku UMKM, lokasi usaha atau 

berjualan UMKM yang kadang mengganggu ketertiban umum dan lain 

sebagainya. Untuk itu, pemerintah memiliki peranan sebagai institusi 

tertinggi berwenang melakukan pemberdayaan yang dapat meningkatkan 
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kesejahteraan baik kesejahteraan publik maupun kesejahteraan pelaku 

UMKM (Kurniawati, 2010:9). 

 

1. Konsep Peranan 

 

Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang 

dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. 

Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya 

kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di 

dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan 

yang lain. Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang 

yang memangku status atau kedudukan tertentu (Taneko, 1986: 220). 

 

Berdasarkan hal tersebut  dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan 

aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh 

orang atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu 

posisi dalam sistem sosial. Konsep peran yang dimaksud dalam 

penelitian ini yakni peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang 

yang mempunyai status (Horton dan Hunt, 1987:116).  

 

Setiap orang mempunyai sejumlah status dengan harapan mengisi 

peranan sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan 

peranan adalah dua aspek yang saling berkaitan. Peranan lebih banyak 

menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi 

tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat 

dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soekanto, 

1987:221). Adapun aspek-aspek dalam peranan ialah sebagai berikut : 
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1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan 

posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan masyarakat. 

2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan 

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang 

penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2006:153). 

 

 

Merujuk pada uraian definisi tersebut ,peranan merupakan perilaku seorang 

individu atau sekelompok orang yang dihadapkan pada status orang tersebut 

yang diembannya. Peranan juga merupakan suatu konsep dari apa yang 

dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai suatu organisasi. Dalam 

hal ini menurut penulis peranan lebih didefinisikan pada fungsi sebagai 

suatu organisasi. Maka dengan demikian, peranan dapat diukur dari 

pelaksanaan fungsi suatu organisasi atau lembaga. 

 

Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, 

orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. 

Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu 

dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku 

secara tertentu. Selain itu, peranan atau role (Cohen, 1992: 25) juga 

memiliki beberapa bagian, yaitu:  

1. Peranan nyata (Anacted Role) adalah suatu cara yang betul-betul 

dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan. 

2. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) adalah cara yang 

diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan 

tertentu.  

3. Konflik peranan (Role Conflick) adalah suatu kondisi yang dialami 

seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut 

harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.  

4. Kesenjangan Peranan (Role Distance) adalah Pelaksanaan Peranan 

secara emosional. 
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5. Kegagalan Peran (Role Failure) adalah kagagalan seseorang dalam 

menjalankan peranan tertentu.  

6. Model peranan  (Role Model) adalah seseorang yang tingkah 

lakunya  

kita contoh, tiru, diikuti. 

7. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) adalah hubungan 

seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan 

perannya. 

8. Ketegangan peranan (Role Strain) adalah kondisi yang timbul bila 

seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau 

tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasiaan 

yang bertentangan satu sama lain.Apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya ,maka ia 

menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2006:268). Terdapat dalam 

ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial peranan adalah tingkah laku 

individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu 

(Koentjoroningrat, 1986:35). 

 

Pendapat lain mengatakan bahwa : 

1. Peranan meliputi norma –norma yang diungkapkan dengan posisi 

atau tempat seseorang dalam masyarakat. 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

sebagai struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2006:221).  

 

Berdasarkan pengertiaan diatas, peranan dapat diartikan sebagai suatu prilaku 

atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan 

dengan posisi dalam masyarakat. Pendapat lain dalam buku sosiologi suatu 

pengantar bahwa peranan adalah suatu prilaku yang diharapkan oleh orang lain 

dari seseorang yang menduduki status tertentu (Cohen, 1992:76). Peranan yang 

berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban 

- kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya 

(Wirutomo dalam Berry, 1981:99–101). 
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2. Konsep Pemberdayaan 

 

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya pembangunan fisik 

saja, melainkan pembangunan yang mengarah kepada pembangunan 

masyarakat (community development) (Sjafari 2014:1). Pemberdayaan adalah 

terjemahan dari empowerment, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari 

empower. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata 

empower mengandung dua pengertian, yaitu: (1) to give power atau authority 

to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan 

otoritas ke pihak lain; (2) to give ability to atau enable atau usaha untuk 

memberi kemampuan atau keperdayaan (Febrina, 2012:79).  

 

Pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan 

perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan 

pemerintah untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa 

(National Building) (Siagian dalam Kurniawati, 2010:10). Setidaknya terdapat 

lima persyaratan pem-bangunan, antara lain: Kemampuan, Kebersamaan, 

Kekuasaan, Ketahanan, serta Saling ketergantungan (Suroyo dalam 

Kurniawati, 2010:10).  

 

Berhasil atau gagalnya suatu badan pembangunan akan dipengaruhi oleh sikap 

masyarakat terhadapnya(Surjadi, 1969:26). Pemberdayaan masyarakat sebagai 

sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang 

dalam berbagai literatur di dunia barat. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 

Pembangunan Sosial di Kopenhagen tahun 1992 juga telah memuatnya dalam 

berbagai kesepakatannya.  
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Namun, upaya mewujudkannya dalam praktik pembangunan tidak selalu 

berjalan mulus. Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan 

mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternatif 

pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi. Mereka yang 

berpegang pada teori-teori pembangunan model lama juga tidak mudah untuk 

menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan dan tuntutan-tuntutan 

keadilan.  

Mereka yang tidak nyaman terhadap konsep partisipasi dan demokrasi dalam 

pembangunan tidak akan merasa tentram dengan konsep pemberdayaan ini. 

Lebih lanjut, disadari pula adanya berbagai bias terhadap pemberdayaan 

masyarakat sebagai suatu paradigma baru pembangunan. Pemberdayaan 

masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum 

nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, 

yakni yang bersifat “partisipasi (participatory), pemberdayaan (empowering), 

dan berkelanjutan (sustainable)” . 

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar 

(basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses 

pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini banyak 

dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep 

pertumbuhan dimasa yang lalu. Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai 

antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat 

mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:  
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1. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan 

kekuasaan faktor produksi.  

2. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat 

pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran.  

3. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau system pengetahuan, 

sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulative 

untuk memperkuat legitimasi. 

 4. Pelaksanaan sistem pengetahuan, system politik, sistem hukum dan 

ideologi secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, 

yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Prijono dan Onny, 

1996:34).  

 

“Market society is sometimes described as a tide lifts all boats. In many 

ways the metaphor apt. It reminds ut that the key of prosperity in a 

market society is to produce what other people value” (Schmidtz dan 

Goodin, 1998:3). 

 

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk 

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi 

sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan 

memandirikan masyarakat. konsep pemberdayaan, manusia adalah subyek dari 

dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses 

memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, 

mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau 

keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya (Prijono dan Onny 1996:42).  

“Community empowerment is an attempt to restore or enhance the 

empowerment of a community to be able to live up to their dignity and 

rights and carry out their responsibilities as human communities and 

citizens. The final goal is the restoration of community values human 

dignity and values fit as a unique person, independent, and autonomous. 

Unique in the context of human diversity; free from all shackles of internal 

and external, including the shackles of worldliness and poverty, as well as 

independent programmers to be able to be responsible for themselves and 

others” (Febrina, 2012:1) 
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Pemberdayaan adalah terjemahan dari empowerment, sedang memberdayakan 

adalah terjemahan dari empower. kata empower mengandung dua pengertian, 

yaitu:  

1. To give power atau authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan 

kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain.  

2. To give ability to atau enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau 

keperdayaan (Febrina, 2012:2). 

 

Tahap-tahap pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target 

masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski 

dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti 

pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status, 

mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap 

dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus 

menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagaimana disampaikan 

dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan akan berlangsung 

secara bertahap (Sumodingningrat, 2004:41).  

 

Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, 

dengan demikian memberikan “kail jauh lebih tepat daripada memberikan 

ikan”. (Teguh, 2004:90). Pendekatan pemberdayaan akibat dari pemahaman 

hakikat pemberdayaan yang berbeda-beda, maka lahirlah dua sudut pandang 

yang bersifat kontradiktif, kedua sudut pandang tersebut memberikan implikasi 

atas pendekatan yang berbeda pula di dalam melakukan langkah pemberdayaan 

masyarakat. Pendekatan yang pertama memahami pemberdayaan sebagai suatu 

sudut pandang konfliktual. Munculnya cara pandang tersebut didasarkan pada 
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perspektif konflik antara pihak yang memiliki daya atau kekuatan di satu sisi, 

yang berhadapan dengan pihak yang lemah di sisi lainya.  

 

Pendapat ini diwarnai oleh pemahaman bahwa kedua pihak yang berhadapan 

tersebut sebagai suatu fenomena kompetisi untuk mendapatkan daya,  yaitu 

pihak yang kuat berhadapan dengan kelompok lemah. Penuturan yang lebih 

simpel dapat disampaikan, bahwa proses pemberian daya kepada kelompok 

lemah berakibat pada berkurangnya daya kelompok lain. Sudut ini lebih di 

pandang popular dengan istilah zero-sum. Pandangan kedua bertentangan 

dengan pandangan pertama.  

 

Jika pada pihak yang berkuasa, maka sudut pandang kedua berpegang pada 

prinsip sebaliknya. Maka terjadi proses pemberdayaan dari yang 

berkuasa/berdaya kepada pihak yang lemah justru akan memperkuat daya 

pihak pertama. Dengan demikian kekhawatiran yang terjadi pada sudut 

pandang kedua. Pemberi daya akan memperoleh manfaat positif berupa 

peningkatan daya apabila melakukan proses pemberdayaan terhadap pihak 

yang lemah.  

 

Oleh karena itu keyakinan yang dimiliki oleh sudut pandang ini adanhya 

penekanan aspek generative. Sudut pandang demikian ini popular dengan nama 

(positive-sum). Adapun prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Oleh karena itu harus ada 

kerjasama sebagai patner. 

2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau 

subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan 

kesempatan-kesempatan.  
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3. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting 

yang dapat mempengaruhi perubahan. 

4. Kompetensi diperoleh dan dipertajam melalui pengalaman hidup, 

khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada 

masyarakat. 

5. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, hasus beragam dan 

menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada 

pada situasi masalah tersebut.  

6. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang 

penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta 

kemampuan untuk mengendalikan seseorang.  

7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam memberdayakan diri mereka 

sendiri, tujuan, cara dan hasilmharus dirumuskan oleh mereka sendiri. 

8. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena 

pengetahuan dan mobilisasi tindakan bagi perubahan.  

9. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan 

kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara 

efektif.  

10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, dinamis, evolutif, 

dikarenakan permasalahan selalu memiliki beragam solusi. 

Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal lain melalui 

pembangunan ekonomi secara paralel. Pemberdayaan adalah sebuah 

“proses menjadi” bukan “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan 

mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan 

pendayaan (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto 2007:25). 

   

Gambar 4 . Tahap-tahap Dalam Pemberdayaan 

Sumber: Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, ”Manajemen 

Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat”, 

2007:32. 

 

Pada tahapan penyadaran, target sasaran adalah masyarakat yang kurang mampu 

yang harus diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi 

berada atau mampu. Disamping itu juga mereka harus dimotivasi bahwa mereka 
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mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Proses ini dapat 

dipercepat dan dirasionalisasikan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan.  

Pada tahap ini sasaran yang akan diberdayakan disuntik  dengan pencerahan 

dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka berhak untuk mempunyai 

sesuatu. Jika yang menjadi sasaran pemberdayaan adalah kelompok miskin, maka 

kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada bila 

mereka memiliki kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Program-program 

yang dapat dilaksanakan pada tahap ini ialah memberikan pengetahuan yang 

bersifat kognisi, belief, dan healing. Dengan demikian sasaran memahami bahwa 

mereka butuh diberdayakan dan proses pemberdayaan dimulai dari dalam diri 

mereka (Wrihatnolo, 2007:32). 

Adapun yang dimaksud dengan kognisi dan belief disini ialah upaya penyadaran 

dengan membangkitkan kepercayaan, dan, keyakinan agar dapat dirasakan dan 

dipahami oleh objek penyadaran. Selanjutnya yang dimaksud dengan healing, 

ialah upaya penyembuhan atau pengobatan, dalam konteks ini healing diterapkan 

pada objek penyadaran yang memiliki masa lalu yang buruk sehingga proses 

healing harus dilakukan guna membangkitkan kepercayaan dan keyakinan dalam 

diri objek penyadaran (Wrihatnolo, 2007:33).  

Tahap pengkapasitasan bertujuan untuk memampukan masyarakat yang kurang 

mampu sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang 

akan diberikan. Dimana tahap ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-

pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenisnya yang bertujuan untuk meningkatkan 

life skill dari masyarakat tersebut, dalam hal ini objek pengkapasitasan 
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mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai soft skill, dan, hard skill. Selain 

itu pengkapasitasan juga merupakan proses upgrade untuk meningkatkan 

kemampuan objek pengkapasitasan (Wrihatnolo, 2007:33).   

  

Pada tahapan ini, yang dimaksud dengan life skill mengacu pada kemampuan, 

atau talenta yang dimiliki setiap objek pemberdayaan, seperti minat, dan, bakat, 

yang nantinya berpengaruh pada profesi atau pekerjaan yang dimilikinya. Soft 

Skill, dimaksudkan sebagai kemampuan berpikir dan mengolah informasi, seperti 

pengetahuan dan pemahaman pada sebuah bidang tertentu, sedangkan, hard Skil, 

merupakan action atau kemampuan nyata berbentuk fisik yang dimiliki dalam 

bidang tertentu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan upgrade, ialah proses 

meningkatkan kemampuan dan kapasistas pada objek pemberdayaan (Wrihatnolo, 

2007:34). 

Pada tahap pendayaan, masyarakat diberikan peluang yang disesuaikan dengan 

kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang 

ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap, sesuai 

dengan kapasitas dan kapabilitasnya serta diakomodasi aspirasinya dan dituntun 

untuk melakukan self evaluation terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas 

pilihan tersebut.  

3. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pedagang 

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah merupakan pemegang tanggung 

jawab tertinggi dalam hal pemberdaya UMKM ini. Untuk itu sebagaimana 

yang tercantum dalam Dalam UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM 

disebutkan peran pemerintah antara lain: 
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a. Bersama Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan 

pengendalian kesempatan berusaha (Pasal 13).  

b. Bersama Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan promosi 

dagang (Pasal 14, ayat2).  

c. Bersama Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan 

usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, 

sumber daya manusia, dan desain dan teknologi (Pasal 16 ayat 

1).  

d. Menyusun Peraturan Pemerintah mengenai tata cara 

pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu 

pengembangan usaha dimaksud (Pasal 16 ayat 3). 

e. Bersama dengan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan 

bagi Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 2l). Dalam hal ini 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dapat 

memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan 

mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak 

mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil(Pasal 2l ayat4).  

f. Memberikan insentif datam bentuk kemudahan persyaratan 

perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk 

insentif lainnya yang sesual dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan 

pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 21 ayat 5). 

g. Meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha 

Kecil (Pasal 22).  

h. Bersama Pemerintah Daerah, meningkatkan akses Usaha 

Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan (Pasal 23 ayat 

1).  

i. Bersama dengan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan 

Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan 

(Pasal 24).  

j. Bersama Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat 

memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan 

kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, 

memperkuat, dan menguntungkan (Pasal 25 ayat 1). 

Kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan 

Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan 

Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang 

produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, 

sumberdaya manusia, dan teknologi (Pasal 25 ayat 2).  

k. Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri teknis lain mengatur 

pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan 

kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui 

inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, 

penyerapan tenaga kerja, pengunaan teknologi tepat guna dan 

ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan (Pasal 25 ayat 3).  
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l. Menteri Koperasi dan UKM dapat membentuk lembaga 

koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah untuk 

memantau pelaksanaan kemitraan (Pasal 34).  

m. Melarang Usaha Besar memiliki dan/atau menguasai Usaha 

Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya 

dalam pelaksanaan hubungan kemitraan (Pasal 35).  

n. Melarang Usaha Menengah memiliki dan/atau menguasai 

Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya(Pasal 35).  

o. Menteri Koperasi dan UKM melaksanakan koordinasi dan 

pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (Pasal 38 ayat 1).  

p. Mengatur dan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang tata 

cara pemberian sanksi administratif pelaggaran UU Nomor 20 

Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(Pasal 39 ayat 3).  

 

Sehubungan dengan amanat Undang-Undang, pemerintah melaksanakan 

berbagai program yang bertujuan untuk memberdayakan UMKM. Program 

tersebut antara lain adalah program Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) 

dan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Gerakan Kewirausahaan Nasional 

bertujuan memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan semangat dan jiwa kewirausahaan bagi 

masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadi 

wirausaha yang mandiri handal dan tangguh, serta memiliki 

daya saing. 

b. Memotivasi agar tumbuh wirausaha baru kreatif, inovatif dan 

berwawasan global. 

c. Mampu melakukan interaksi melalui tukar menukar informasi 

dan peningkatan kerjasama di segala sektor. 

d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha 

khusus bagi wirausaha baru. 

e. Mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha koperasi dan 

UMKM yang dilakukan oleh para pelaku wirausaha. 

f. Mengekspose dan memberikan inspirasi atas keberhasilan 

wirausaha dari dalam dan luar negeri dan diharapkan dapat 

mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru. 

 

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah dapat memanfaatkan UKM untuk 

pengentasan kemiskinan. Untuk itu pemerintah daerah malalui kewenangan 

pembuatan peraturan bisa memberdayakan UKM. Pemberdayaan dimaksudkan 

untuk menjadikan UKM sebagai usaha yang tangguh dan mandiri dalam 
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perekonomian nasional. Dalam proses pemberdayaan melibatkan pemerintah, 

dunia usaha, dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus menciptakan iklim 

yang usaha yang kondusif dan melakukan pembinaan dan pengembangan berupa 

bimbingan dan bantuan lainnya. 

Hal tersebut menunjukan bahwa, pemerintah dapat mendorong agar dalam menilai 

UKM bisa dilihat dari kelayakan usaha dan bukan hanya atas dasar agunan. 

Pemerintah dapat mendorong agar UKM membangun kemitraan dengan usaha 

besar dalam semangat saling menguntungkan. Pemda harus mampu membuat 

sosialisasi dan penyadaran kepada berbagai unsur yang terlibat dalam dunia usaha 

di daerah mereka masing masing. Tentu pemerintah harus mempersiapkan forum 

dialog antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Kualitas SDM UKM rata rata 

rendah dan pemerintah dalam hal ini dapat melakukan pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan para pengusaha UKM. Dengan demikian, pendekatan 

pembangunan SDM akan diprioritaskan dalam upaya memasyarakatkan dan 

membudayakan kewirausahaan khususnya dalam rangka pembinaan UKM. 

B. Tinjauan Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

 

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

 

 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah sebuah istilah yang mengacu pada 

jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 

200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. UKM 

Pengertian tentang UKM sangat beragam, baik itu dari instansi, pemerintah 

dan bahkan UU yaitu sebagai berikut. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 

Pengertian usaha kecil menengah berdasarkan kuantitas tenaga kerja adalah 
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bahwa usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga 

kerja 5 s/d 19 orang.  

Sedangkan, usaha menengah memiliki entitas usaha yang memiliki jumlah 

tenaga kerja 20 s/d 29 orang. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2008 Usaha kecil menengah dibagi kedalam dua (2) yakni:  

a) Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki 

hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta. 

b) Usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteri sebagai berikut:  

Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha. Dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).  

c) Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah 

entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut : Kekayaan 

bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

Dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 

rupiah).  
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Usaha mikro kecil dan menengah sering disebut sebagai salah satu pilar 

perekonomian masyarakat suatu daerah. Hal ini disebabkan karena usaha 

mikro kecil dan menengah mempunyai fleksibilitas dan kemampuan 

menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat 

dibanding dengan perusahaan skala besar (Partomo dan Titik Sartika, 

2004:13).    

Keberadaan usaha mikro kecil dan menengah tidak dapat dihapuskan 

ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya 

sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain 

itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk 

mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan 

masya-rakat setempat (Anggraeni, 2010:1286).   

Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan usaha mikro 

kecil dan menengah memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata 

sektor usaha mikro kecil dan menengah memiliki kontribusi yang besar 

dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga 

kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30%. Upaya untuk memajukan 

dan mengembangkan sektor usaha mikro kecil dan menengah akan dapat 

menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat 

meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya 

sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan pada akhirnya akan 

dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan.  
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Program Aksi Pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro 

kecil dan menengah telah dicanangkan Presiden Yudhoyono pada tanggal 

26 Februari 2005, terdapat empat jenis kegiatan pokok yang akan dilakukan 

yaitu:  

1. Penumbuhan iklim usaha yang kondusif.  

2. Pengembangan sistem pendukung usaha.  

3. Pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif. 

4. Pemberdayaan usaha skala mikro (Supriyanto, 2006:1).  

 

Suatu UKM dalam mengembangkan bisnisnya, maka tindakan lanjutannya 

adalah pengorganisasian dan pemantauan prosedur standar operasi sangat 

dibutuhkan agar kemampuan monitoring dalam pengendalian jaringan bisnis 

dapat termonitor dan terkontrol secara teratur (Rivai, 2012:166). 

 

2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

 

Adapun kriteria UKM menutut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 

ialah sebagai berikut:  

1) Memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 200.000.000,- (Dua 

Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  

3. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- 

(Satu Miliar Rupiah).  

4. Milik warga Negara Indonesia (WNI)  

5. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak usaha perusahaan atau cabang 

perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai atau berafiliasi langsung 

maupun tidak langsung dengan usaha besar atau menengah.  

6. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan 

hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi .  

 

Dalam kesuksesan sebuah UMKM dibutuhkan tata ruang atau layout berupa 

pengaturan fisik , peralatan yang menunjang efisiensi operasi, peningkatan 
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produktivitas dan penjualan. Wirausaha harus memikirkan tata ruang yang 

benar untuk memaksimalkan keuntungan (Kristanto, 2009:163).  Keuangan 

mikro sebagai penyediaan layanan keuangan untuk masyarakat 

berpendapatan rendah termasuk pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani 

kecil, penjual jasa(penata rambut,penarik becak,dll), tukang dan, produsen 

kecil (Arsyad, 2008:8-9).   

Perlu diketahui bahwa pendidikan kewirausahaan di Indonnesia masih 

kurang memperoleh perhatian yang cukup memadai , baik oleh dunia 

pendidikan maupun masyarakat (Kuswantoro, 2014:3).  UMKM di 

Indonesia tampak mendominasi sektor-sektor yang padat karya, sektor-

sektor, yang membutuhkan kemampuan beradaptasi dengan permintaan 

khusus pelanggan, dan, sektor-sktor di mana skala ekonomi serta kekuatan 

merk secara umum tidak terlalu dipentingkan. 

C. Tinjauan Tentang Pedagang Kaki Lima 

 

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima  

 

Pedagang Kaki Lima (trotoar/pedestrian) yang keberadaannya tidak 

boleh mengganggu fungsi publik, baik ditinjau dari aspek sosial, fisik, 

visual, lingkungan dan pariwisata”. Banyak penjelasan yang dapat 

ditemui jika membahas mengenai PKL. Keberadaan PKL disini sangat 

menarik untuk dibahas satu persatu, misalnya mengenai dampak atas 

keberadaan PKL maupun mengenai cara pemerintah untuk menata PKL 

tersebut. Sekilas PKL hanyalah pedagang biasa yang menggelar 

dagangannya dipinggiran jalan, akan tetapi keberadaannya sangat 
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mengganggu kenyamanan pengguna fasilitas umum dan juga 

mengganggu ketertiban kota. 

Seperti penjelasan tentang PKL diatas, dalam hal ini dapat dijelaskan 

bahwa: Istilah PKL erat kaitannya dengan istilah di Perancis tentang 

pedestrian untuk pejalan kaki disepanjang jalannya, yaitu Trotoir. Di 

sepanjang jalan raya kebanyakan berdiribangunan bertingkat. Pada lantai 

paling bawah biasanya disediakan ruang untuk pejalan kaki (trotoir) 

selebar 5 kaki. Pada perkembangan berikutnya para pedagang informal 

akan menempati trotoir tersebut, sehingga disebut dengan istilah 

pedagang lima laki, sedangkan di Indonesia disebut pedagang kaki lima 

atau PKL.  

 

Sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi 

sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu 

kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat. Sosialisasi adalah proses 

orang memperoleh kepercayaan sikap nilaidan kebiasaan dalam 

kebudayaan.  

 

Melalui proses sosialisasi akan tumbuh satu pribadi yang hak karena 

sifat-sifat kelompok tidak pernah diserap secara sama oleh masing-

masing anggota kelompok. Secara harfiah sosialisasi bertujuan untuk 

menyampaikan informasi atas sesuatu kepada masyarakat supaya sesuatu 

yang disosialisasikan itu bisa diterima dan tidak mendapat reaksi negatif 

dari masyarakat (Stewart,1985:93). 
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Karakteristik bentuk usaha PKL tersebut dapat memunculkan PKL baru 

di kawasan perkotaan. Hal ini diakibatkan ketidakseimbangan 

pembangunan antara pedesaan dan perkotaan. Ketidakseimbangan 

tersebut mengakibatkan peluang pekerjaan yang diharapkan di perkotaan 

semakin sempit, ditambah dengan banyaknya lapangan pekerjaan 

outsourching yang tidak ada kepastian kesejahteraannya. Hal tersebut 

menjadi salah satu faktor munculnya sektor informal (PKL) yang 

diciptakan oleh mereka untuk mencukupi kebutuhan mereka dan 

mendapatkan kesejahteraan. 

 

Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan kelompok tenaga kerja yang 

banyak di sektor informal”. Pekerjaan pedagang kaki lima merupakan 

jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang 

berangkaian dengan migrasi dari desa ke kota yang besar, pertumbuhan 

penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di 

sektor industri, dan penyerapan teknologi yang padat moral, serta 

keberadaan tenaga kerja yang berlebihan.  

 

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam membuka usaha di 

trotoar tampak dilematis sebab mengganggu kenyamanan para pengguna 

jalan. Dalam hal ini pemerintah harus lebih teliti dalam mengambil 

tindakan dan juga menegakkan peraturan. Lapangan pekerjaan yang sulit 

juga mendukung maraknya pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan 

alih profesi akibat PHK dan lain sebagainya.  
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Meskipun banyak yang beranggapan bahwa PKL merupakan suatu 

komunitas pengganggu ketertiban, tidak selamanya anggapan tersebut 

benar. PKL juga dapat bersifat mandiri dalam menjalankan usahanya, 

bahkan dapat dikatakan jika PKL tersebut cenderung kreatif dengan 

memunculkan terobosan baru yang unik dalam usaha pengembangan 

dagangannya. Kemandirian PKL dinilai dapat memacu pendapatan 

mereka yang semula rendah menjadi menengah. Kegiatan perdagangan 

disini juga membuka kesempatan kerja bagi pelaku-pelaku lainnya untuk 

berusaha. 

 

PKL sebagai produk urbanisasi yang timbul tanpa adanya suatu 

pembekalan yang khusus, menimbulkan anggapan dari masyarakat luas 

sebagai suatu bentuk ketimpangan pembangunan.  Berkembangnya PKL 

menciptakan suatu aktivitas PKL yang beragam setiap harinya. Aktivitas 

PKL timbul karena tidak terpenuhinya kebutuhan pelayanan oleh formal. 

Aktivitasnya sering dianggap menimbulkan gangguan keamanan dan 

ketertiban masyarakat serta sering dipojokkan sebagai penyebab 

timbulnya berbagai permasalahan seperti mengganggu pergerakkan 

pejalan kaki atau menyebabkan kemacetan lalu.  

 

PKL dalam melakukakan aktivitasnya, memilih ruang yang mudah 

diakses orang seperti trotoar dan ruang publik. Ruang terbuka publik 

yang seharusnya berfungsi sebagai ruang sosial bagi masyarakat 

sekarang berubah menjadi kawasan komersial. Hal ini ditunjukkan 

dengan banyaknnya pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang 
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terbuka publik sebagai ruang aktivitasnya.  Keberadaan PKL ini tentunya 

akan mengurangi peran ruang terbuka publik, meskipun keberadaan PKL 

ini sebenarnya menjadi salah satu faktorpendukung aktivitas di ruang 

terbuka publik. 

 

2. Ciri-ciri dan Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) 

 

PKL mempunyai ciri-ciri yang tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri pokok 

sektor informal, karena dalam hal ini PKL merupakan bagian dari sektor 

informal. Keberadaan PKL sedikit banyak didorong karena keinginan 

mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Meskipun pada 

kenyataannya tidak seperti yang diharapkan, akan tetapi pada prakteknya 

banyak dari mereka yang tidak berkesempatan bekerja di sektor formal 

lebih memilih berusaha menjadi PKL. Mereka beranggapan jika menjadi 

PKL merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh mengingat latar 

belakang pendidikan yang relatif rendah.  

 

Hubungan sektor informal dan sektor formal, sektor informal sebenarnya 

banyak manfaatnya bagi kehidupan kota, hal ini dapat terlihat dari 

sebagian besar pekerja sektor formal tergantung pada dagangan dan jasa 

dari sektor informal. Fungsi sektor ini sebagai ujung tombak pemasaran 

berbagai produk sektor formal tidak dapat diabaikan dalam perputaran 

ekonomi kota.  

 

Sektor informal ternyata juga sering dijadikan pekerjaan sampingan oleh 

orang-orang yang telah berada dalam sektor formal seperti pemilik toko 
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yang sore hari menjual bakmi di halaman tokonya, toko pakaian yang 

menjual dagangannya di kaki lima, dll. Alasan dilakukan cara ini, karena 

mudah dijalankan tanpa perlu prosedur macam-macam dan sering kali 

lebih efektif menarik pembeli Meskipun demikian, PKL merupakan suatu 

bentuk sektor yang dapat dikatakan mandiri dalam menjalankan usaha.  

 

Pedagang menggerakkan sendiri usahanya, dengan modal dan kreatifitas 

yang dikeluarkan serta dibangun oleh mereka sendiri. Pada mulanya 

mereka juga mempublikasikan usahanya dengan cara mereka sendiri. 

Banyaknya saingan usaha tidak membuat PKL putus asa dalam 

mengembangkan usahanya. Pedagang justru akan memunculkan inovasi 

baru agar usahanya semakin dilirik dan diminati para pelanggan. Dengan 

bahwa PKL memiliki ciri-ciri sebagai berikut :  

A. Kelompok ini merupakan pedagang yang terkadang juga menjadi 

produsen sekaligus, misalnya pedagang makanan dan minuman 

yang dimasak sendiri. 

B. Perkataan Pedagang Kaki Lima memberukan konotasi bahwa 

umumnya menjajakan barang-barang dagangannya pada gelaran 

tikar atau pinggir-pinggir jalan, atau di muka toko yang dianggap 

strategis. 

C. Pedagang Kaki Lima biasanya menjual barang eceran. 

D. Pedagang Kaki Lima umumnya bermodal kecil bahkan tidak jarang 

mereka merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan 

sekedar komisi sebagai imbalan jerih payah. 

E. Pada umumnya Pedagang Kaki Lima merupakan kelompok 

marginal bahkan ada pula yang tergolong kelompok submarginal. 

F. Pada umumnya kualitas barang yang diperdagangkan oleh 

Pedagang Kaki Lima mengkhususkan diri dalam penjualan 

barangbarang cacat sedikit dengan harga yang lebih murah. 

G. Omset penjualan Pedagang Kaki Lima ini umumnya tidak besar. 

Para pembeli umumnya merupakan pembeli yang berdaya beli 

rendah. 

H. Kasus dimana Pedagang Kaki Lima berasil secara ekonomis 

sehingga dapat menaiki tangga dalam jenjang hirarki pedagang 

sukses. 
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I. Barang yang ditawarkan Pedagang Kaki Lima biasanya tidak 

standar dan pembagian jenis barang yang diperdagangkan 

seringkali terjadi. 

J. Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi diri 

yang khusus usaha perdagangan para Pedagang Kaki Lima. 

K. Terdapat jiwa kewiraswastaan yang kuat. 

 

3. Dampak Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) 

 Munculnya Pedagang Kaki Lima atau yang sering disebut PKL telah 

memberikan banyak dampak, baik itu dampak positif maupun dampak 

negatif. Berikut ini dampak positi dan negatif dari pedagang kaki lima : 

1) Positif: 

 

a. Memberikan lapangan pekerjaan. 

b. Ikut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

c. Ikut meningkatkan pendapatan retribusi daerah. 

d. Menjadi potensi pariwisata yang cukup menjanjikan. 

 

2) Negatif: 

a) PKL secara ilegal berjualan hampir di seleruh jalur pejalan 

kaki/pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota 

lainnya. Alasannya karena aksesbilitasnya yang tinggi 

sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen 

juga. Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang 

menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi 

akibat keberadaan PKL tersebut. 

b) Penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan oleh semakin 

tidak terkendalinya perkembangan PKL sehingga seolah-olah 

smua lahan kosong yang strategis maupun tempat-tempat 

yang strategis merupakan hak PKL. 

c) Pedagang Kaki Lima mengambil ruang dimana-mana tidak 

hanya ruang kosong atau terabaikan, tetapi juga pada ruang 

yang jelas peruntukkannya secara formal. 

d) Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan 

pejalan kaki berdesak-desakkan, sehingga dapat 

menimbulkan tindak kriminal (pencopetan,premanisme). 

Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena 

lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung 

seperti pinggir jalan dan depan toko. Selain itu, pada 

beberapa tempat keberadaan PKL mengganggu para 

pengendara kendaraan bermotor dan kelancaran lalu lintas.  
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Ditinjau dari sisi positifnya, sektor informal Pedagang Kaki Lima (PKL) 

merupakan sabuk penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja 

yang tidak tertampung dalam sektor formal, sehingga dapat mengurangi 

angka pengangguran. Kehadiran PKL di ruang  kota juga dapat 

meningkatkan vitalitas bagi kawasan yang ditempatinya serta berperan 

sebagai penghubung kegiatan antara fungsi pelayanan kota yang satu 

dengan yang lainnya. Selain itu, PKL juga memberikan pelayanan 

kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi PKL, sehingga 

mereka mendapat pelayanan yang mudah dan cepat untuk mendapatkan 

barang yang mereka butuhkan. 

 

D. Tinjauan Tentang Pendapatan  

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari 

pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang 

masih bingung dalam penggunaan istilah pendapatan. Hal ini disebabkan 

pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartikan 

sebagai income. Kata “income diartikan sebagai penghasilan dan kata 

revenue sebagai pendapatan, penghasilan (income) meliputi baik 

pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain). Pendapatan adalah 

penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang dikenal dengan 

sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, 

dividen, royalti dan sewa (Kieso, Warfield dan Weygantd 2011;955).  

 

Definisi tersebut memberikan pengertian yang berbeda dimana income 

memberikan pengertian pendapatan yang lebih luas, income meliputi 



37 

 

pendapatan yang berasal dari kegiatan operasi normal perusahaan maupun 

yang berasal dari luar operasi normalnya. Sedangkan revenue merupakan 

penghasil dari penjualan produk, barang dagangan, jasa dan perolehan dari 

setiap transaksi yang terjadi. Pendapatan adalah “arus masuk atau 

peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau penyelesaian 

kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) selama satu periode dari 

pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang 

merupakan operasi utama atau sentral entitas yang sedang berlangsung 

(Dyckman, 2002 : 234).  

 

Pengertian pendapatan didefinisikan sebagai “kenaikan gross di dalam 

asset dan penurunan gross dalam kewajiban yang dinilai berdasarkan 

prinsip akuntansi yang berasal dari kegiatan mencari laba  (Sofyan Syafri 

2002 : 58). Pendapatan memberikan penekanan pada konsep pengaruh 

terhadap ekuitas pemilik, yaitu “pendapatan (revenue) adalah peningkatan 

ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang dan jasa 

kepada pembeli (Niswonger 2006 : 45).  

 

Adanya penafsiran yang berlainan terhadap pengertian pendapatan bagi 

pihak yang berkompeten disebabkan karena latar belakang disiplin yang 

berbeda dengan penyusunan konsep pendapatan bagi pihak tertentu. 

Konsep pendapatan belum dapat dijelaskan secara universal oleh pemakai 

akuntansi, karena pemakai informasi laporan keuangan khususnya laporan 

laba rugi yang memuat tentang pendapatan berguna untuk masing – 
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masing pemakai laporan yang berbeda – beda tergantung dari sudut mana 

ia memandang. 

E. Tinjauan Tentang Perspektif 

Perspektif merupakan cara pandang seseorang atau cara seseorang 

berperilaku terhadap suatu fenomena kejadian atau masalah (Sumaatmadja 

dan Winardit, 1999). Perspektif merupakan cara pandang/wawasan 

seseorang dalam menilai masalah yang terjadi di sekitarnya (Suhanadji dan 

Waspada TS, 2004). Menurut asal kata, perspektif artinya wawasan/cara 

pandang yang artinya menyeluruh/mendunia.  

Jadi, perspektif artinya wawasan atau cara pandang yang menyeluruh atau 

mendunia.Namun secara ilmiah, perspektif adalah wawasan atau cara 

pandang mengenai fenomena secara keseluruhan, yakni fenomena adanya 

interaksi, interdependensi, dan kompetisi antar umat manusia di muka 

bumi (Sriartha, 2004: 5). 

F. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Perdagangan atau perniagaan ada yang bersifat besar baik dari segi 

produksi dan ruang lingkup distibusinya, ada pula yang bersifat kecil 

seperti pedagang asongan dan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima 

merupakan salah satu bagian dari bentuk usaha mikro kecil dan menengah 

atau yang biasa kita sebut UMKM. Pedagang kaki lima memiliki peran 

yang cukup penting dalam perekonomian suatu daerah. Pedagang kaki 

lima selain dapat meningkatkan pendapatan masyarakat namun juga dapat 

mengurangi angka pengangguran dan juga angka kemiskinan. 

 

Institusi yang menaungi pedagang ini khususnya di Kota Bandar Lampung 

dinaungi oleh Dinas Koperasi dan UKM sebagai institusi yang turut 

berperan dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan khususnya 
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pedagang. Dinas Koperasi dan UKM berperan memberdayakan pedagang 

dengan diantaranya untuk meningkatkan pendapatan pedagang agar 

kesejahteraan pedagang dapat diwujudkan. 

Untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang, khususnya pedagang kaki 

lima, dibutuhkan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan 

UKM Kota Bandar Lampung. 

Pemberdayaan  menggunakan teori pemberdayaan yang dipaparkan oleh 

Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto yang dapat 

diaplikasikan dan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM setidaknya 

melalui tiga tahapan yakni : 

1. Penyadaran. 

2. Pengkapasitasan. 

3. Pendayaan. 

 

Tahapan penyadaran, target sasaran adalah pedagang kaki lima yang harus 

diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi 

berada atau mampu. Disamping itu juga mereka harus dimotivasi bahwa 

mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Proses 

ini dapat dipercepat dan dirasionalisasikan hasilnya dengan hadirnya upaya 

pendampingan.  

Tahap ini sasaran yang akan diberdayakan disuntik  dengan pencerahan 

dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka berhak untuk 

mempunyai sesuatu. Jika yang menjadi sasaran pemberdayaan adalah 

pedagang, maka kepada mereka diberikan pemahaman bahwa penhasilan 

mereka dapat meningkat bila mereka memiliki kapasitas untuk keluar dari 

kemiskinannya. Program-program yang dapat dilaksanakan pada tahap ini 
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ialah memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief, dan healing. 

Dengan demikian sasaran memahami bahwa mereka butuh diberdayakan 

dan proses pemberdayaan dimulai dari dalam diri mereka. 

Selanjutnya tahapan pengkapasitasan, bertujuan untuk meningkatkan skill 

atau kemampuan sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola 

peluang yang akan diberikan. Pada tahapan ini dilakukan dengan cara 

memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenisnya yang 

bertujuan untuk meningkatkan life skill dari masyarakat tersebut. Disini 

pedagang mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai soft skill dan 

hard skill agar pedagang dapat survive dan dapat mensejahterakan dirinya 

sendiri.  

 

Tahap yang terakhir ialah pendayaan, pedagang diberikan peluang yang 

disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki dan jenis barang atau jasa 

yang ia jual melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh 

dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap, sesuai dengan 

kapasitas dan kapabilitasnya serta diakomodasi aspirasinya dan dituntun 

untuk melakukan self evaluation terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan 

atas pilihan tersebut. 

 

Oleh karena itu, tujuan dari Dinas Koperasi dan UKM terhadap pedagang 

secara rinci menjadi satu tujuan utama yaitu memberdayakan pedagang 

kaki lima dan hal ini yang menjadi latar belakang penelitian, yakni 

perspektif pedagang kaki lima terhadap pemberdayaan yang dilakukan 

oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Perspektif 
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pedagang kaki lima terhadap pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM 

Kota Bandar Lampung dipilih menjadi tujuan dikarenakan pedagang kaki 

lima sebagai kelompok harus mendapatkan pemberdayaan dan pembinaan 

selayaknya kelompok ukm yang lain.  

 

Pada penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai Peranan 

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota 

Bandar Lampung Dalam Perspektif Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandar 

lampung. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini ialah sebagai 

berikut: : 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Alur Kerangka Pikir 

PERANAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA 
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III. METODE PENELITIAN 

 

Pada penelitian ini, penulis berupaya untuk menggali berbagai informasi yang 

terkait peranan pemberdayaan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar 

Lampung dalam perspektif pedagang kaki lima. Sebagaimana yang diketahui 

pertumbuhan UMKM di Kota Bandar Lampung dalam beberapa tahun terakhir 

meningkat begitu pesatnya. Dapat dijumpai disetiap tepian jalan ditemukan 

pedagang-pedagang kaki lima menjajakan usahanya. 

 

A. Tipe Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menjelaskan peranan pemberdayaan Dinas Koperasi 

dan UKM Kota Bandar Lampung dalam perspektif pedagang kaki lima di Kota 

Bandar Lampung. Dengan demikian penelitian ini menggunakan tipe penelitian 

deskriptif. Pada penelitian ini digambarkan suatu keadaan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mengungkapkan kejadian 

atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat 

penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. 

Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan 

situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu 

masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar 
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variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya 

terhadap suatu kondisi, dan sebagainya (Nazir, 1988:31). 

Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah 

untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang 

diselidiki. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan 

untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2005:21). Metode 

deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat (Whitney, 

1960:34). 

Pada penelitian ini, pada umumnya terjadi 3 hal kemungkinan masalah yang 

dibawa oleh peneliti ke penelitian tersebut, diantaranya sebagai berikut : 

1. Masalah yang dibawa peneliti adalah masalah tetap, yaitu judul dari 

penelitian deskriptif mulai awal pengajuan proposal hingga akhir laporan 

tetap sama. 

2. Masalah yang diajukan oleh peneliti menjadi berkembang serta lebih 

mendalam sesudah peneliti melakukan penelitian tersebut di lapangan, 

dalam hal ini tidak terlalu banyak hal yang berubah, hanya butuh 

penyempurnaan saja. 

3. Masalah yang diajukan oleh peneliti sesudah melakukan penelitian tersebut 

di lapangan berubah total, terjadi pergantian objek masalah secara 

menyeluruh dan berbeda dari penelitian awal sebelum memasuki lapangan 

penelitian. 

 

Setiap penelitian tentunya mempunyai tujuan yang berbeda-beda, termasuk 

juga penelitian deskriptif ini. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah 

tidak hanya untuk menjelaskan secara menyeluruh masalah yang diteliti dan 
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diamati saja, namun juga ada tujuan lainnya. Tujuan dari penelitian deskriptif 

menjadi pedoman bagi kita ketika melakukan suatu penelitian (Nazir, 

1988:33). 

 

Tujuan dari penelitian deskriptif searah dengan rumusan masalah serta 

pertanyaan penelitian / identifikasi masalah penelitian. Hal ini disebabkan 

tujuan dari penelitian ini menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan 

oleh rumusan masalah serta pertanyaan penelitian/ identifikasi masalah. Tujuan 

ini juga menentukan bagaimana anda mengolah atau menganalisis hasil 

penelitian yaitu dengan membuat analisisnya memakai metode penelitian. 

(Nazir, 1988:34). 

Memilih pendekatan tertentu dalam kegiatan penelitian harus disadari bahwa ia 

memiliki konsekuensi tersendiri sebagai sebuah proses yang harus diikuti 

secara konsisten dari awal hingga khir agar memperoleh hasil yang maksimal 

dan bernilai ilmiah sesuai dengan kapasitas, daya jangkau dan maksud dari 

pendekatan tersebut (Bungin, 2012:18). Pada pelaksanaannya ,berpikir ilmiah 

ini juga memerlukan adanya suatu sarana agar semua tahapannya dapat 

dilakukan dengan baik (Widi, 2010:11). 

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini segala bentuk data dan informasi 

baik yang terdapat pada individu, kelompok, lokasi penelitian tak dapat 

terpisahkan dimana semua aspek objek penelitian dapat memiliki data dan 

informasi dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini. Penulis berharap 

dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data dan informasi yang terkumpul 

dari objek penelitian ,sehingga didapat data dan informasi mengenai 

http://linguistikid.blogspot.co.id/2015/10/metopen-masalah-penelitian.html
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pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung Dinas Koperasi 

dan UKM dalam meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima  

B. Lokasi Penelitian 

Adapun dalam menentukan lokasi penelitian diantaranya yang pertama 

dialaksanakan di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung 

yang berlokasi di Jalan Antara No. 42 Bandar Lampung., Lampung, dengan 

kode pos 35214. Pemilihan Kantor Dinas Koperasi dan UKM sendiri sebagai 

lokasi penelitian karena lokasi tersebut merupakan dinas yang menaungi dan 

membina baik koperasi maupun UKM (Usaha, Kecil, dan Menengah) di Kota 

Bandar Lampung yang UKM sendiri notabene merupakan masalah yang 

penulis angkat menjadi skripsi.  

 

Lokasi penelitian yang kedua ialah lokasi berjualan pedagang kaki lima 

Kecamatan Teluk Betung Utara, dan di Kecamatan Way halim. Dua 

kecamatan ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena dua lokasi ini 

merupakan dua lokasi terpadat dan teramai dalam hal transaksi berjualan 

UMKM khususnya pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung. Oleh 

karena itu, dalam rangka mendapatkan data yang valid dan juga guna 

memperoleh data yang efisien guna memudahkan penulis dalam mendapatkan 

data dan informasi agar dapat menemukan informasi terkait peranan Dinas 

Koperasi dan UKM dalam memberdayakan pedagang kaki lima di Kota 

Bandar Lampung. 
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C. Fokus Penelitian 

Perumusan fokus masalah dalam penelitian deskriptif bersifat tentatif, artinya 

penyempurnaan rumusan fokus atau masalah masih tetap di lakukan sewaktu 

penelitian sudah berada di lapangan (Moleong 2005:34). Fokus Penelitian ini 

melihat dan mengkaji peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam 

memberdayakan pedagang kaki lima. Peranan ini dapat dilihat baik dari segi 

kebijakan, peraturan daerah dan pemberdayaan seperti pembinaan yang 

diimplementasikan terhadap pedagang kaki lima. 

Penelitian ini juga melihat peranan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar 

Lampung terhadap pemberdayaan pedagang kaki lima dalam perspektif 

pedagang kaki lima. Pemberdayaan yang baik seharusnya mealui tiga buah 

tahapan yakni penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Berikut 

penjelasan dari 3 tahap pemberdayaan yakni : 

1. Penyadaran 

Tahapan penyadaran, target sasaran adalah pedagang yang harus diberikan 

pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada atau 

mampu. Disamping itu juga mereka harus dimotivasi bahwa mereka 

mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Proses ini dapat 

dipercepat dan dirasionalisasikan hasilnya dengan hadirnya upaya 

pendampingan.  

Pada tahap ini sasaran yang diberdayakan disuntik  dengan pencerahan 

dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka berhak untuk 

mempunyai sesuatu. Jika yang menjadi sasaran pemberdayaan adalah 
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pedagang kaki lima, maka kepada mereka diberikan pemahaman bahwa 

penhasilan mereka dapat meningkat bila mereka memiliki kapasitas untuk 

keluar dari kemiskinannya. Program-program yang dapat dilaksanakan 

pada tahap ini ialah memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief, 

dan healing.  Dengan demikian sasaran memahami bahwa mereka butuh 

diberdayakan dan proses pemberdayaan dimulai dari dalam diri mereka. 

Penyadaran dalam kasus ini ialah Dinas Koperasi dan UKM dalam 

melakukan pembinaan atau workshop guna menyadarakan pedagang apa 

saja kesalahan yang selama ini dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam 

usahanya.  

2. Pengkapasitasan 

Tahapan pengkapasitasan merupakan peningkatkan skill atau kemampuan 

sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang 

diberikan. Dimana tahap ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-

pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenisnya yang bertujuan untuk 

meningkatkan life skill dari masyarakat tersebut. Disini pedagang 

mendapatkan pemahaman lebih lanjut baik itu soft skill maupun hard skill 

agar pedagang kaki lima dapat survive dan dapat mensejahterakan dirinya 

sendiri. Selain itu, pengkapasitasan juga merupakan proses upgrade 

pedagang oleh dinas terkait melalui pembinaan yang bertujuan 

meningkatkan soft skill dan hard skill dari pedagang kaki lima. 

 

3. Pendayaan 
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Tahapan yang terakhir yaitu pendayaan, pedagang diberikan peluang yang 

disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki dan jenis barang atau jasa 

yang ia jual melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh 

dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap, sesuai dengan 

kapasitas dan kapabilitasnya serta diakomodasi aspirasinya dan dituntun 

untuk melakukan self evaluation terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan 

atas pilihan tersebut.  

 

Hal tersebut, dapat dilakukan, contohnya dengan melakukan pemusatan 

pedagang sesuai dengan jenisnya agar lebih dilaksanakan dan diperbanyak, 

contohnya seperti “Oops PUJASERA” (Pusat Jajanan Serba Ada) yang 

ada di Kota Bandar Lampung.  Pada tahapan ini dapat dilihat peranan 

Dinas Koperasi dan UKM dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang 

melalui penertiban pedagang sesuai dengan jenis usahanya, dan, lokasi 

berdagangnya. 

 

Tujuan utama dari pemberdayaan ini sendiri ialah penertiban lokasi usaha 

pedagang dan peningkatan pendapatan pedagang. Sehingga, pada akhirnya 

penulis dapat melihat dan mengkaji peranan Dinas Koperasi dan UKM 

dalam memberdayakan pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung.  

D. Teknik Penentuan Informan 

 

Informan yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan purposive 

sampling. Alasan penulis menggunakan penentuan informan secara purposive 

sampling karena penulis meyakini bahwa informan yang dipilih adalah sebagai 

aktor dan kelompok sasaran dari pemberdayaan pedagang kaki lima oleh Dinas 
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Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Sehingga menurut penulis teknik 

purposive sampling sangat tepat untuk digunakan untuk penelitian mengenai 

Peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan 

pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung. 

Informan yang menjadi fokus penulis disini ialah Dinas Koperasi dan UMKM,  

dan pedagang khususnya pedagang kaki lima di Kecamatan Teluk Betung 

Utara dan Kecamatan Way Halim, serta masyarakat di sekitar oprasi usaha 

pedagang. Alasan utama penulis memfokuskan Dinas Koperasi dan UKM 

sebagai salah satu informan utama dikarenakan dinas ini yang memiliki 

wewenang dan tanggung jawab atas pedagang di Kota Bandar Lampung.  

Informan selanjutnya adalah pedagang kaki lima, dalam hal ini pedagang kaki 

lima sebagai informan amat vital perannya dalam proses penelitian ini. Alasan 

penulis memilih pedagang kaki lima sebagai salah satu informan karena 

pedagang kaki lima merupakan salah satu objek utama penelitian yang 

notabene merasakan akibat peranan pemerintah dalam pemberdayaan 

pedagang. Selanjutnya, ialah masyarakat di sekitar lokasi berjualan pedagang, 

dalam hal ini masyarakat tidak dapat dipungkiri perannya yang notabene 

merasakan akibat dari operasi usaha pedagang, baik positif maupun negatif. 

E. Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek asal data dapat diperoleh. Sumber 

data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam 

menentukan metode penulisan data. Sumber data utama dalam penelitian 

deskriptif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 
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seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu bagian jenis data 

dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, dan foto (Moleong, 

2005 :157). Sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni sumber data 

primer dan sumber data sekunder (Morse dalam Flick, 2014:166). 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara 

langsung di lapangan, baik melalui pengamatan secara langsung maupun 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada beberapa narasumber. Dalam 

konteks ini, data yang diperoleh merupakan hasil wawancara dengan 

menggunakan panduan wawancara.  

Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa 

narasumber yaitu : 

Tabel 3. Data Informan Penelitian  

NO NAMA PANGKAT DINASI/INSTANSI/USAHA 

1. Ahmad Mirza, 

S.Sos 
Kasubag Umum 

dan Kepegawaian 

Dinas Koperasi dan UKM 

Kota Bandar Lampung 

2. Husni Thamrin, 

S.Sos 
Seksi Fasilitasi 

Usaha Mikro 

Dinas Koperasi dan UKM 

Kota Bandar Lampung 

3. Median, SH Seksi 

Pengembangan, 

Penguatan, dan, 

Perlindungan UKM 

Dinas Koperasi dan UKM 

Kota Bandar Lampung 

4. Kariem - Penjual Gorengan (Teluk 

Betung Utara) 

5. Maulana Habibi  - Penjual Martabak (Teluk 

Betung Utara) 

6. Asrori - Penjual Somay (Teluk Betung 

Utara) 

7. Dedi - Penjual Es Krim (Way Halim) 

8. Nuraini - Pedagang Asongan (Way 

Halim) 



51 
 

9. Ansori - Penjual Bubur Ayam (Way 

Halim) 

10. Tulus - Penjual Cilok (Way Halim) 

11. Andi  - Penjual Nanas Madu (Way 

Halim) 

12. Lilik - Penjual Es Cincau (Teluk 

Betung Utara) 

13. Abidin - Penjual Buah Segar (Way 

Halim) 

14. Mar  - Pecel Lele (Teluk Betung 

Utara) 

15. Vanessa - Pemilik Kafe 52 (Teluk 

Betung Utara) 
          Sumber: Diolah Oleh Penulis 2017 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperlukan dalam rangka untuk melengkapi 

informasi dari data primer. Data sekunder juga digunakan sebagai data 

pendukung guna memperkuat data primer. Sumber dari data sekunder 

dalam penelitian ini ialah bersumber dari dokumentasi berupa foto 

pengamatan penelitian, rekaman video penelitian, dan sumber dari media 

berita online. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan penulis untuk 

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini penulis 

memilih jenis penelitian deskriptif maka data yang diperoleh haruslah 

mendalam, jelas dan spesifik sesuai dengan fakta di lapangan. Pengumpulan 

data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan cara observasi, dan, wawancara (Sugiyono, 
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2009:225). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah sebagi 

berikut:  

1. Observasi 

Pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap 

aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis 

observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak 

terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan. Pada 

penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, peneliti memilih 

observasi partisipan.  

Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana penulis ikut 

ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. 

Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung 

terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati kegiatan operasi 

pedagang di Kecamatan Teluk Betung Utara dan Kecamatan Way 

Halim. 

2. Wawancara  

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara hampir sama 

dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok 

yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan 

wawancara mendalam (in-depth interview). Namun disini penulis 

memilih melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi 

pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi. Untuk menghindari 



53 
 

kehilangan informasi, maka penulis meminta izin kepada informan 

untuk menggunakan alat perekam.  

“Different types of interview provide different ways of collecting 

interview data. Interview data can be collected by conducting 

individual face-to-face, telephone,or online interviews, or by 

organizing focus gropup sessions”(Helperin, Heath, 2012:254). 

 

Sebelum dilangsungkan wawancara mendalam, penulis menjelaskan atau 

memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas 

mengenai topik penelitian. Hal tersebut dilakukuan guna memudahkan 

penulis dalam memeperoleh informasi dari informan. Penulis harus 

memperhatikan cara-cara yang benar dalam melakukan.  

Peneliti menyusun panduan wawancara berdasarkan fokus masalah 

penelitian untuk dijadikan materi dalam wawancara agar menjadi terarah 

dan tidak menyimpang. Penulis menggunakan wawancara  semi 

terstruktur, artinya  proses wawancara lebih terbuka dengan meminta 

pendapat atau gagasan narasumber terkait Peranan Dinas Koperasi dan 

UKM Kota Bandar Lampung dalam memberdayakan pedagang kaki 

lima. Penulis dapat menemukan data yang lebih mendalam dengan 

mencatat dan mendengarkan keterangan dari informan. Berikut ini adalah 

wawancara bersama informan: 

a. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM 

Kota Bandar Lampung: Bapak Ahmad Mirza, S.Sos (Bandar 

Lampung, Selasa, 7 Juni 2017, 14.10 WIB). 

Pemberdayaan atau pengembangan pedagang kaki lima selama 

ini saya rasa belum begitu efektif. Mengapa demikian? Hal ini 
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disebabkan bahwa pertumbuhan, jumlah, bentuk dari pedagang 

kaki lima di Kota Bandar Lampung ini selalu berubah, tidak 

pasti, dan cenderung tidak jelas, hal itu menyebabkan 

pemberdayaan kurang efektif karena pedagang kaki lima disini 

(Kota Bandar Lampung) berjualan semau mereka sendiri, dan 

tidak jelas data dan perizinan mereka. 

b.   Seksi Fasilitasi Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kota 

Bandar Lampung: Bapak Husni Thamrin, S.Sos (Bandar 

Lampung, Selasa, 7 Juni 2017, 10.19 WIB). 

Sejauh ini, pemberdayaan dalam mengembangkan pedagang 

kaki lima masih dalam taraf penyuluhan dalam hal tempat 

berjualan atau tempat berdagang dimana kami (Dinas Koperasi 

dan UKM Kota Bandar Lampung) bekerjasama baik dengan 

Satuan Pamong Praja Kota Bandar Lampung, Dinas Kebersihan 

Kota Bandar Lampung, dan Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung. Memang ada, dan kami menyediakan pengembangan 

untuk pedagang kaki lima yang notabene termasuk dalam ruang 

lingkup usaha mikro. Namun, selama ini kami masih terfokus 

pada pengembangan usaha-usaha mikro, menengah kreatif yang 

memiliki potensi untuk maju. 

c. Seksi Pengembangan, Penguatan, dan, Perlindungan UKM: 

Bapak Median, SH. (Bandar Lampung, Selasa, 7 Juni 2017, 

14.45 WIB). 



55 
 

Saya rasa selama ini pengembangan pedagang kaki lima masih 

belum begitu menjadi fokus utama kami. Kami masih terfokus 

dalam mengembangkan kelompok-kelompok usaha kreatif. 

Memang tidak dapat dipungkiri, kami juga menaungi pedagang 

kaki lima namun sejauh ini penanganan pedagang kaki lima 

masih dalam tahap penanganan lokasi berjualan agar tidak 

mengganggu ketertiban umum. 

d. Penjual gorengan: Ibu Kariem (Teluk Betung Utara, Sabtu, 3 

Juni 2017, Pukul 15.55 WIB) 

Selama ini saya berjualan tidak ada hubungannya dengan dinas-

dinas apapun, selama saya berjualan hanya izin dengan pemilik 

toko yang lahan parkirnya saya gunakan dan juga membayar 

biaya kebersihan. Belum pernah ada bantuan dari pemerintah 

selama saya berjualan disini. 

e. Penjual Martabak: Maulana Habibi (Teluk Betung Utara, 3 Juni 

2017, Pukul 15.30 WIB). 

Penjualan saya dalam satu hari berkisar antara Rp. 400.000 

500.000 dengan keuntungan bersih saya berkisar Rp. 200.000. 

Selama saya berjualan disini belum pernah ada sama sekali 

bantuan dari pemerintah. Namun, yang saya harapkan bilamana 

ada bantuan dari pemerintah ialah pinjaman modal guna 

melebarkan dan mengembangkan usaha saya. Jangan hanya 

memperhatikan usaha yang besar saja, usaha yang kecil seperti 

kami ini, tolong diperhatikan. 
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f. Penjual Somay: Bapak Asrori (Teluk Betung Utara, 3 Juni 2017, 

Pukul 15.00 WIB). 

Penjualan saya dalam satu hari berkisar antara Rp. 150.000-

200.000, dengan keuntungan bersih saya Rp. 80.000 dikarenakan 

saya hanya menjual somay dari bos bukan milik saya sendiri. 

Selama saya berjualan dalam 3 tahun ini belum ada bantuan dari 

pemerintah yang saya rasakan. Harapan saya kedepannya saya 

dapat memiliki usaha sendiri. 

g. Penjual Es Krim: Bapak Dedi (Way Halim, 30 Mei 2017, Pukul 

14.30 WIB). 

Penjualan saya dalam satu hari berkisar antara Rp. 250.000-

300.000. Selama saya berjualan disini tidak ada hambatan yang 

saya temui. Selama saya berjualan belum pernah ada bantuan 

dan pemberdayaan dari pemerintah untuk usaha saya. Harapan 

saya kedepannya agar ada bantuan modal agar saya dapat 

melebarkan usaha saya. 

h. Pedagang Asongan: Ibu Nuraini (Way Halim, 30 Mei 2017, 

Pukul 14.50 WIB). 

Pendapatan saya dalam berjualan sehari tidak menentu, kadang 

hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk makan saja. 

Selama saya berjualan disini hambatannya hanya sepi pembeli. 

Tidak pernah ada bantuan dari pemerintah yang saya dapatkan. 

i. Penjual Bubur Ayam: Bapak Ansori (Way Halim, 30 Mei 2017, 

Pukul 13.30 WIB). 
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Penjualan saya dalam satu hari berkisar antara Rp.250.000-

300.000. Hambatan saya dalam berjualan selain sepi pembeli 

ialah dulu ada pungli atau preman yang meminta jatahnya, tapi 

itu dulu, sekarang sudah tidak ada lagi. Selama 7 tahun saya 

berjualan belum pernah ada sekalipun bantuan dari pemerintah, 

jangankan bantuan, dilihat pun belum pernah. 

j. Penjual Cilok: Bapak Tulus (Way Halim,, Jum’at, 28 April 2017, 

Pukul 14.20 WIB). 

Penghasilan bersih saya dalam satu hari berkisar antara 

Rp.50.000 hingga Rp. 70.000. Selama saya berjualan disini 

belum pernah ada bantuan dari pemerintah. Saya juga tidak 

mengetahui tentang Dinas Koperasi dan UMKM. 

k. Penjual Nanas Madu: Bapak Andi (Way Halim,, Jum’at, 28 

April 2017, 14.45 WIB). 

Pendapatan saya dalam satu hari berjualan tidak menentu, namun 

bisa diambil rata-rata yakni Rp. 40.000/hari. Hambatan saya 

dalam berjualan yakni pertama ialah sepinya pembeli, dan 

terkendala soal modal. Saya harap pemerintah dapat melihat 

kami yang merupakan rakyat kecil. Bantuan yang saya harapkan 

dari pemerintah ialah bantuan berupa modal dan tempat usaha 

yang strategis. 

l. Penjual Es Cincau: Ibu Lilik (Teluk Betung Utara, Jum’at, 28 

April 2017, Pukul 17.10 WIB). 
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Pendapatan bersih saya sehari-hari ialah Rp. 50.000. Kendala 

dalam berjualan tidak ada, kecuali sepi nya pembeli. Selama 6 

tahun saya berjualan disini belum pernah ada pelatihan maupun 

bantuan dari pemerintah untuk saya. Saya juga tidak tahu 

mengenai Dinas Koperasi dan UMKM. 

m. Penjual Buah Segar: Abidin (Way Halim, Jum’at, 28 April 2017, 

Pukul 15.40 WIB). 

Selama 7 tahun saya berjualan disini pendapatan saya meningkat 

setiap tahun. Setiap hari pendapatan bersih saya berkisar antara 

Rp. 180.000 hingga 250.000. Selama saya berjualan disini tidak 

ada hambatan yang saya rasakan. Mengenai Dinas Koperasi dan 

UKM saya pernah dengar, namun tidak mengetahui 

keberadaanya. Saya juga tidak pernah merasakan bantuan 

apapun dari pemerintah maupun dinas terkait. 

n. Penjual Pecel Lele: Bapak Mar (Teluk Betung Utara, Jum’at, 28 

April 2017, Pukul 17.45 WIB). 

Pendapatan berjualan dalam satu hari dapat mengantongi 

untung/laba sekitar Rp. 365.000 hingga 400.000 dalam satu hari. 

Hambatan saya dalam berjualan bisa dikatakan tidak ada, semua 

berjalan lancar. Selama saya berjualan disini belum pernah ada 

sama sekali bantuan dari pemerintah baik itu pelatihan maupun 

bantuan berupa barang atau apapun. 

o. Pemilik kafe 52: Ibu Vanessa (Teluk Betung Utara, Jum’at, 28 

April, Pukul 19.30 WIB). 
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Pendapatan bersih saya dalam satu hari ialah Rp. 200.000 hingga 

Rp. 300.000. Selama saya berjualan hambatan yang pernah saya 

temui adanya pungli dari preman sekitar, lalu kadang-kadang ada 

pengunjung yang mabuk yang kadang tidak ingin bayar 

makanan, sepi pengunjung, dan banyak lagi. Selama saya 

berjualan disini belum pernah ada bantuan dari pemerintah. 

 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah, pengumpulan data 

yang data atau informasinya berupa catatan peristiwa yang lampau atau 

sudah terjadi. Dokumentasi dapat berupa catatan, tulisan, gambar, foto, 

video, rekaman suara, dll. Dalam penelitian mengenai peranan Dinas 

Koperasi dan UKM dalam memberdayakan pedagang kaki lima, penulis 

membutuhkan dokumentasi tentang beragam kegiatan yang dilakukan 

Dinas Koperasi dan UKM dalam memberdayakan UMKM dan juga 

kegiatan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima sendiri.  

 

Untuk melengkapi data dalam analisis yang sedang diteliti, maka 

memerlukan informasi dari dokumen yang mendukung seperti media 

massa (Koran, media massa, berita online) terkait dengan kegiatan Dinas 

Koperasi dan UKM serta kegiatan pedagang kaki lima. Selain itu penulis 

juga menggunakan alat-alat yang penulis gunakan dalam 

mendokumentasikan penelitian ini, alat yang digunakan oleh penulis 

dalam penelitian ini ialah kamera canon dslr 1100d guna 

mendokumentasikan foto dan video dalam penelitian, lalu satu buah 
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handphone, dan satu buah laptop guna mengakses infromasi berbasis 

online serta untuk mengolah data guna kepentingan penelitian. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam 

sebuah penelitian, karena dengan menggunakan teknik pengolahan data, 

data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk 

memecahkan masalah penelitian. Adapun kegiatan pengolahan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Editing Data 

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang 

dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten 

dan lengkap. Dalam tahap ini, data yang dianggap dapat merugikan 

suatu pihak atau berisi konten dan hal yang tidak bernilai ataupun 

tidak relevan dengan penelitian harus disingkirkan. 

 

Penulis melakukan kegiatan memilih hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian 

dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik 

sesuai dengan EYD. Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa 

kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki 

keterkaitan informasi. Proses selanjutnya adalah penulis memeriksa 

kembali semua data untuk meminimalisir data yang tidak sesuai. 
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2. Interpretasi Data 

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil 

penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis 

data yang diperoleh, tetapi data diinterprestasikan untuk kemudian 

mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti 

memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati 

proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan 

interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat 

bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna 

dilakukan kegiatan analisis data berdasarkan hasil wawancara dan 

dokumentasi. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya 

ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Neuman, 

2007:328). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

model interaktif yang terdiri dari beberapa langkah yaitu: reduksi data, 

penyajian data dan verifikasi data. Data kualitatif yang berupa data dalam 

bentuk foto, kata-kata, tindakan peneliti dan peristiwa di kehidupan 

sosial. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada 

hal yang dianggap penting oleh penulis. Reduksi data bertujuan  

untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul 
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dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan 

mengklasifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan 

yang diteliti. Penulis mengumpulkan data mengenai peranan Dinas 

Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota 

Bandar Lampung melalui wawancara.  

 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberikan 

gambaran  penelitian  secara menyeluruh.  Penyajian data yang  

disusun secara singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh lebih 

memudahkan dalam  memahami  gambaran  terhadap aspek-aspek  

yang  diteliti  baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Hasil 

reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi deskriptif. 

Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi 

untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. 

 

Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam 

bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami 

secara praktis. Kegiatan lanjutan penulis pada penyajian data adalah 

data  yang didapat disajikan dalam bentuk table dengan tujuan untuk 

menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu. 

 

3. Verifikasi Data dan Kesimpulan 

Verifikasi merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Data 

diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, 

validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan 
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obyektifitas. Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik 

kesimpulan. Kesimpulan merupakan  tahap  mencari arti, makna dan 

menjelaskan yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai 

tujuan penelitian. Kegiatan penulis dalam verifikasi data adalah 

melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data 

yang telah mengalami proses display data.  

 

Proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan 

yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan 

kategori data, setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan 

dengan fokus masalah penelitian. Data dianalisis dan diperiksa 

keabsahannya untuk disimpulkan. 

 

I. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

 

Teknik keabsahan data adalah cara menyelaraskan antara data yang 

dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik 

keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang sahih. Penelitian 

ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas 

melalui proses triangulasi. Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 

dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan informasi, sehingga data yang 

diperoleh memiliki keselarasan yang sesuai.  

 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber 

adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data 

yang sama dengan informan satu dan lainnya.  



 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

. 

 

A. Sejarah Singkat dan Profil Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar 

Lampung 

 

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung 

terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 

tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Menengah Kota Bandar Lampung. 

 

Sesuai dengan PERWALI (PeraturanWalikota) Bandar Lampung Nomor 

11 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung. Dinas Koperasi dan UKM 

Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota Bandar Lampung melalui sekretaris daerah. 

 

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi, yakni: 
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a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Koperasi, Penanaman Modal 

Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar, Penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup 

tugasnya. 

b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. 

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Adapun rincian tugas menurut jabatan ialah sebgaai berikut : 

1. Kepala Dinas  

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung 

mempunyai tugas memimpin, mengkordinasikan dan 

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Koperasi dan 

UKM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan kebijakan yang diberikan oleh walikota. 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Dinas 

dibidang keskretariatan, Sekretariat dipimpin oleh seorang 

sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya sekretariat 

mempunyai fungsi pengelolaan urusan penyusunan program 

monitoring, dan evaluasi, pengelolaan urusan administrasi umum 

dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, pelaksanaan tugas 

lain yang diberikan oleh atasan. 

3. Bidang Perkoperasian 

Bidang perkoperasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas dinas dibidang perkoperasian meliputi kelembagaan 

koperasi, pemberdayaan koperasi dan penyuluhan. 

4. Bidang Usaha Kecil Menengah  
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Bidang Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan 

sebagaian tugas dinas dibidang usaha kecil, menengah meliputi 

pengkajian, pengembangan, pemberdayaan, dan pengawasan. 

B. Struktur Organisasi  

 

Adapun Sturktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar 

Lampung ialah sebagai berikut: 

1. Walikota/Wakil Walikota 

2. Kepala Dinas: Drs. Girendra, MM. 

3. Skretariat: Mutiah M. Aliun, S.E.,M.M. 

4. Kasubag Umum dan Kepegawaian: Ahmad Mirza, S.Sos. 

5. Kasubag Keuangan dan Perencanaan: Dra. Paula Sari. 

6. Kabid Kelembagaan dan Kepegawaian: Yuliarti, SE, MM. 

a) Seksi Badan Kelembagaan dan Perizinan: 

Ratnawati, SE. 

b) Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan: Wira 

Dikara, SE. 

c) Seksi Pengawasan, Pemeriksaan, dan, penilaian 

kesehatan: Suhartani Maimunah, SH. 

7. Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi: Ahmad 

Imron, SH. 

a) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi: Asthoric, S.Ip 

b) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi: 

Saptiana, S.Sos. 
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c) Seksi Pengembangan,Penguatan,dan, Perlindunga, 

Koperasi: Filma Mega, SE 

8. Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro: Dentaria S.Sos 

a) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro: Husni Thamrin S,Sos, 

MM. 

b) Seksi Pengembangan, Penguatan, dan Perlindungan 

Usaha Mikro: Median, SH. 

c) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan: 

Muryati Nur Tofingah, S.Sos 

9. UPTD 

 

C. Visi dan Misi  

Visi merupakan pandangan jauh kedepan dan merupakan cita-cita yang 

ingin dicapai oleh suatu institusi dimasa depan, disusun dengan 

mempertimbangkan, yakni pemikiran tentang kemungkinan-kemungkinan 

yang akan terjadi dimasa depan serta memperhatikan keinginan 

stakeholders.  

Berdasarkan hal tersebut, maka Visi Dinas Koperasi dan UKM Kota 

Bandar Lampung 2016-2021 adalah: 

“Terwujudnya Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung 

yang Berkualitas dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan” 

Misi merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka 

pencapaian suatu visi, yang selanutnya dijadikan sebagai suatu pedoman 

dalam penyusunan strategi yang dirumuskan dalam arah kebijakan dan 
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program priorotas dalam melngalokasikan sumberdaya daerah.Dinas 

Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung merumuskan 3 misi, yaitu: 

1. Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berkualitas dan berdaya 

saing. 

2. Mewujudkan Perdagangan yang berkualias dan berdaya saing. 

3. Mewujudkan Industri yang berkualitas dan berdaya saing. 

 

 

D. Sumber Daya Manusia  

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM 

Kota Bandar Lampung didukung oleh pegawai sebanyak 41 orang, dengan 

uraian sebagai berikut: 

Tabel 4. Pegawai Negeri Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung 

Berdasarkan Golongan 

 NO.  UNIT KERJA 

JUMLAH 

SDM 

  

  

  

GOLONGAN (ORANG) 

       IV  III  II  I PTHL 

 1.  Kepala Dinas 1 1 - - - - 

 2.  Sekretariat 1 1 - - - - 

 3. 

 Bagian Umum dan 

Kepegawaian 4 1 3 - - 

 

- 

 4. 

Bagian Keuangan dan 

Perencanaan  7 1 4 1 - 

 

3 

 5. 

 Bidang Kelembagaan 

dan dan Kepegawaian 6 2 3 - 1 

 

- 

 6. 

 Bidang Pemberdayaan 

dan Pengembangan 

Koperasi  5 2 2 1 - 

 

 

- 

 7. 

Bidang Pemberdayaan 

Usaha Mikro 8 3 3 1 1 

 

- 

 8.  UPTD  6 - 4 2 - - 

 9. 

 Kelompok Jabatan 

Fungsional 3 - 3 - - 

- 

  JUMLAH 41 11 19 5 2 3 

  Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung 2017 

 

 



70 

 

Tabel 5. Pegawai Negeri Yang Bertugas di Dinas Koperasi dan UKM 

Kota Bandar Lampung Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

NO TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI 
JUMLAH  

(ORANG) 

 1 SD - 

 2 SMP 1 

 3 SLTA 18 

 4 SARJANA MUDA / D-3 8 

 5 STRATA -1 10 

 6 STRATA-2 4 

 7 STRATA-3 - 

  JUMLAH 41 

  Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung 2017 

 

 



 

 

 

 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Peranan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Terhadap 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Pedagang Kaki 

Lima Di Kota Bandar Lampung mencakup  3 (tiga) tahapan pemberdayan. 

Adapun ketiga tahapan tersebut yakni penyadaran, pengkapasitasan, dan 

pendayaan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, pemberdayaan 

yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung 

dalam memberdayakan pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung 

belum terealisasi. Hal ini disebabkan oleh pemberdayaan yang dilakukan 

oleh  Dinas Koperasi dan UKM masih berkutat pada kelompok UKM lain, 

sedangkan pedagang kaki lima masih belum menjadi fokus utama 

pemberdayaan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan 

UKM Kota Bandar Lampung cenderung lebih fokus dalam pemberdayaan 

usaha usaha kreatif yang memiliki kepastian dalam usahanya. 
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B. Saran 

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota 

Bandar Lampung agar lebih menyeluruh dalam memberdayakan seluruh 

kelompok UKM termasuk pedagang kaki lima.  Dinas Koperasi dan UKM 

Kota Bandar Lampung diharapkan agar lebih peka dan peduli terhadap 

seluruh kelompok UKM naungannya, termasuk pedagang kaki lima. 
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