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PERTANGGUNG JAWABAN PEMBERI DANA EKONOMI 

KERAKYATAN OLEH DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL 

MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA 

BANDAR LAMPUNG 
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Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang mengacu pada peningkatan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung menyalurkan dana dalam 

bidang ekonomi kerakyatan sebesar 6,5 miliar yang berasal dari APBD Kota 

Bandar Lampung. Program itu diperuntukan bagi masyarakat yang memiliki 

usaha produktif, penyerapan dana pada tiap kelurahan tidak sama, tergantung pada 

kepatuhan peminjam, kinerja kelompok masyarakat, lurah, dan camat setempat 

berdasarkan laporan dari Bank Pasar. Sesuai peraturan Walikota Bandar Lampung 

No. 57 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Program 

Gerakan Masyarakat Membangun Tapis Berseri Kota Bandar Lampung, tujuan 

program pemberdayaan masyarakat gemma tapis berseri ialah penanggulangan 

kemiskinan, peningkatan ekonomi masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang 

sehat di Kota Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) 

bagaimanakah pertanggung jawaban pemberi dana ekonomi kerakyatan oleh 

Diskoperindag, (2) apakah yang menjadi faktor penghambat dalam hal 

pertanggung jawaban dana ekonomi kerakyatan.  

Metode penelitian dalam skripsi ini digunakan pendekatan yuridis empiris 

normatif yaitu dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan hokum sebagai 

norma atau peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah yang akan 

dibahas guna menunjang data-data yang dihasilkan melalui studi lapangan. 

Sumber data primer yaitu data yang peneliti dapatkan dari lapangaan, data 

sekunder yaitu data yang peneliti peroleh dari studi kepustakaan 

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pertanggung jawaban Diskoperindag 

dalam pemberian dana ekonomi kerakyatan adalah (a) bertanggung jawab secara 

administrasi dan teknis dalam kegiatan ekonomi kerkyatan (b) menyusun dan 

memantapkan kembali proposal dan rencana teknis kegiatan (c) Diskoperindag 

menyiapkan dokumen administrasi yang akan digunakan oleh pemohon pinjaman 



dana ekonomi kerakyatan, (d) Diskoperindag membantu memberikan arahan 

program ekonomi kerakyatan bagi usaha produktif (e) melakukan pengawasan 

terhadap penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dan pengguliran dana 

ekonomi kerakyatan. Faktor penghambat Diskoperindag dalam pemberian dana 

ekonomi kerakyatan (a) debitur tidak melengkapi dokumen sebagai persyaratan 

peminjaman sehingga permohonan ditolak, (b) tamggung jawab kepada Walikota 

Bandar Lampung atas laporan realisasi program ekonomi kerakyatan yang 

menjadi kendala karena macet menganggap dana hiba. 

Saran, Diharapkan agar pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam menyelenggarakan 

penggunaan dana bantuan bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah lebih 

memperhatikan kelayakan usaha bagi pemohon bantuan agar tidak salah sasaran 

demi meningkatkan taraf hidup masyarakat yang memiliki usaha. 
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