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ABSTRACT

Micro,  Small  and  Medium Enterprises  (SMEs)  is  a  business  activity  that  is  able  to  expand  employment,  providing 
economic services to the wider community, play a role in the process of equalization and improvement of people's income, stimulate 
economic growth, and play a role in realizing national stability. An important role has been pushed Jombang to continue to improve 
the competitiveness of SMEs in the face of the Asean Economic Community (AEC).

The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  strategy  department  of  Cooperatives  and  SMEs  in  enhancing  the 
competitiveness  of  SMEs  to  face  the  MEA 2016.  The  method  used  in  this  research  is  qualitative  method  with  descriptive 
type. Informant determining technique is purposive sampling. The process of data analysis was performed with data reduction and 
presents data that have been obtained to then do conclusion.

The results of this study indicate that the Department of Cooperatives and SMEs improve the competitiveness of SMEs 
seen from, in terms of produkfitas: the use of simple means of production and human resources education of SMEs is still low but 
still produce a quality product. In terms of quality of SME products is good but needs improvement. In terms of value: the price of 
SME products produced can be accepted by society, the ease of purchase is quite easy because there has been a center of souvenirs, 
the availability of the product available when there pesanan.segi determination of position: SME promotion through exhibitions and 
internet media. In terms of brand creation: the majority of SMEs do not have patents. product competitiveness of SMEs.Office uses 
intensive strategies (intensive strategy) is done through the development of the market.
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Pendahuluan
Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM) 

merupakan  kegiatan  usaha  yang  mampu  memperluas 
lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara 
luas  kepada  masyarakat,  berperan  dalam  proses 
pemerataan  dan  peningkatan  pendapatan  masyarakat, 
mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam 
mewujudkan stabilitas nasional. 

Berdasarkan  Undang-Undang  Republik 
Indonesia  No.  20  tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro, 
Kecil,  dan  Menengah  Pasal  7  ayat  1  menyatakan 
“pembiayaan/  kredit  UMKM adalah  penyediaan  dana 
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan 
masyarakat  melalui  bank,  koperasi,  dan  lembaga 
keuangan  bukan  bank,  untuk  mengembangkan  dan 
memperkuat  permodalan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan 
Menengah”.  Sedangkan pasal  2  menegaskan bahwa “ 
Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif membantu 
menumbuhkan iklim usaha”.

Persaingan  yang  semakin  ketat  dalam 
perekonomian  telah  menginspirasi  sejumlah  negara-
negara  ASEAN  membuat  sebuah  komunitas  yaitu 
ASEAN Economic Cominity (AEC). Komunitas tersebut 
sebenarnya  akan  diterapkan  pada  tahun  2020  namun 
dipercepat menjadi tahun 2015 yang disesuaikan dengan 
keadaan globalisasi.  Salah satu pilar dalam komunitas 
tersebut  adalah  AEC,  yang  diharapkan  dapat 
memaksimalkan  pertumbuhan  ekonomi  di  negara 
berkembang dan ASEAN agar  dapat  bersaing dengan 
negara-negara maju di pasar industri dan internasional. 
Hal  ini  menjadi  tantangan  baru  dalam  perekonomian 
negara-negara berkembang salah satunya adalah negara 
Indonesia.  Oleh  karena  itu  para  pelaku   usaha  di 
Indonesia  harus  segera  bersiap  dan  meningkatkan 
kualitas  diri,  termasuk  kalangan  UKM  yang  perlu 
mengetahui seluk beluk dan mempelajari kondisi pasar 
negara ASEAN. Ketahanan dan daya saing UMKM di 
Indonesia  menjadi  poin  penting  yang  harus 
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diprioritaskan  dalam  pelaksanaan  ASEAN  Economic 
Comunity 2015. 

UMKM saat  ini  menghadapi  tantangan  yang 
cukup  berat  dalam  menghadapi  realitas  Masyarakat 
Ekonomi ASEAN 2015 (  Asean Economic Community  
AEC ).  AEC yang telah disepakati  berlangsung mulai 
tahun ini berdiri di atas 4 (empat) pilar, yaitu : a).adanya 
pasar tunggal dan basis produksi regional, b). Kawasan 
berdaya  saing,  c).kawasan  dengan  pembangunan 
ekonomi  yang  merata  dan  d).  Integrasi  dengan 
perekonomian dunia. Seiring dengan pilar AEC tersebut, 
maka  sangatlah  jelas  bahwa  UMKM  yang  ada  di 
Indonesia  akan  menghadapi  persaingan  yang  cukup 
ketat dari negara lain, sehingga mau tidak mau UMKM 
harus  berbenah  dan  saling  menguatkan  untuk  dapat 
menyesuaikan perubahan kebijakan global. 

Jika  melihat  realitas  dan  kondisi  UMKM di 
Indonesia  dalam  menghadapi  MEA,  menurut  Deputi 
bidang  Pengkajian  UMKM ditemukan  lima  persoalan 
umum  yakni:  a).  Persaingan  yang  semakin  tajam, 
termasuk dalam memperoleh sumber daya, b). Menjaga 
dan meningkatkan daya saing UMKM sebagai industri 
kreatif  dan  inovatif,  c).  Meningkatkan standar,  desain 
dan kualitas produk agar sesuai ketentuan ASEAN (ISO-
26.000),  d).  diversifikasi  output  dan  stabilisasi  usaha 
mikro agar tidak jatuh ke kelompok masyarakat miskin. 
e).  Meningkatkan  kemampuan  UMKM  agar  mampu 
memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang ada, termasuk 
dalam kerangka  kerja  sama  ASEAN.  (Deputi  Bidang 
Pengkajian UMKM)

Di Jawa Timur perkembangan dan penguatan 
UMKM  juga  masih  terkendala  oleh  berbagai  hal. 
Mendasarkan isu-isu strategis dalam RPJM 2014-2019, 
terlihat  6  (enam)  persoalan,  antara  lain:  1).  Struktur 
pelaku  usaha  mikro  didominasi  usaha  mikro  yang 
informal yang memiliki aset dan akses ke pembiayaan 
serta  produktivitas.  (95,72%)  usaha  mikro,  6.533.694 
unit  dari  6.825.931  unit  sensus  UMKM  (2012),  2). 
Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi 
dan UKM kepada sumber-sumber  pembiayaan.  Kredit 
UMKM hanya 29,6% total kredit. 3). Rendahnya daya 
saing  koperasi  dan  UMKM  dalam  hal  kecepatan 
penguasaan teknologi dalam produk permintaan pasar. 
(kepemilikan  sertifikasi  standarisasi,  jaminan  mutu 
produk  UMKM  dan  inovasimasih  terbatas),  4). 
Kemitraan lembaga keuangan  perbankan maupun non 
perbankan  dalam  pembiayaan  koperasi  dan  UMKM 
belum  sepenuhnya  terwujud,  5).  Terbatasnya 
aksespemasaran  produk  UMKM  ke  konsumen,  6). 
Terbatasnya  kelem-bagaan  peningkatan  kapasitas 
UMKM dalam menumbuhkan wirausaha baru. (isu-isu 
strategis dalam RPJM 2014-2019)

Pengusaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM) 
Indonesia  diprediksi  paling  rentan  menghadapi 
persaingan  ASEAN Economic Community (AEC) 2015 
kelak. UKM selama ini bisa dikatakan menjadi tulang 

punggung yang banyak  membantu  penyerapan  tenaga 
kerja,  mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta 
meningkatkan  pendapatan  domestik  negara.  UKM 
dalam  sektor  industri  yang  banyak  dan  mampu 
menambah  pendapatan  negara  dengan  jumlah  yang 
tinggi diharapkan dapat terus mempertahankan kualitas 
dan nilai  positif  yang ada didalam usaha.  Kementrian 
Koperasi dan UKM mencatat hampir sebagian besar dari 
prosentase dari total pendapatan dan usaha di Indonesia 
adalah UMKM yang mencapai 56 juta  usaha kecil dan 
menengah  pada  tahun  2013.  Jumlah  tersebut  mampu 
menyerap tenaga kerja 107 juta jiwa atau 97,16 persen 
dari  total  keseluruhan  tenaga  kerja  yang  terdapat  di 
negara  indonesia.  UKM  juga  mampu  memberikan 
kontribusi sebesar 1.778.7 triliun atau 53,3 persen dari 
Gross Domestic Product atau GDP di Indonesia. Namun 
dngan  adanya  masyarakat  ekonomi  ASEAN  ini 
diharapkan jangan sampainsektor  industri  yang sangat 
penting  ini  terganggu.  (Kementrian  Koperasi  dan 
UMKM)

Jawa  Timur  merupakan  wilayah  yang 
perekonomiannya  juga  banyak  ditopang  oleh  UKM. 
Jumlah UKM di Jawa Timur, berdasarkan survey yang 
dilakukan Badan Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi  Jatim 
hingga akhir 2012, jumlah Ukm di wilayah Jawa Timur 
saat  ini  mencapai  4,2  juta  UMKM,  diman  85,09% 
merupakan  usaha  mikro,  14,19%  merupakan  usaha 
kecil, 0,57% usaha menengah dan hanya 0,15% berupa 
usaha  skala  besar.  Berikut  adalah  tabel  yang 
menunjukkan rasio UMKM Jaawa Timur terhadap total 
PDRB Jawa Timur.

UKM  juga  telah  memberikan  kontribusi  yang 
cukup signifikan dan menjajikan terhadap penyerapan 
tenaga kerja. Pada tahun 2012 angkatan kerja di Jawa 
Timur  mencapai  sekitar  20 juta  jiwa dan 40% tenaga 
kerja bekerja di sektor UKM. Dari rata-rata tiga tahunan 
pertumbuhan tenaga kerja UKM tersebut, menghasilkan 
tenaga  kerja  UKM  terbanyak  terdapat  di  kabupaten 
Malang  sekitar  500  ribu  tenaga  kerja.  Kemudian 
Kabupaten Jember sebanyak 450 ribu tenaga kerja, dan 
diikuti  oleh  kabupaten  Sumenep,  Surabaya  dan 
Lamongan. Kemudian wilayah dengan kontribusi UKM 
terndah terdapat di wilayah kota Mojokerto sekitar 23 
ribu  tenaga  kerja,  kemudian  kota  Pasuruan  26  ribu 
tenaga  kerja,  lalu  Batu  dan  Probolinggo.  Penyerapan 
tenaga kerja sektor UKM di Jawa Timur masih belum 
merata,  hanya terkonsentrasi  di  beberapa wilayah saja 
dan  masih  menunjukkan  ketimpangan  yang  tinggi  di 
beberapa wilayah. Berikut data penyerapan tenaga kerja 
UKM  di  setiap  Kabupaten/kota  di  Jawa  Timur. 
Selengkapnya pada tabel berikut ini.

Seiring dengan majunya teknologi yang semakin 
modern  menurut  para  pelaku  usaha  untuk  terus 
memajukan usaha dan bersaing dengan pengusaha lain 
tidak hanya pengusaha  dari  negara  sendiri  tetapi  dari 
negara asing, adanya  ASEAN Economic Community  ini 
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membuat  beberapa  negara  berkembang  salah  satunya 
Indonesia menjadi tantangan untuk mempersiapkan diri 
dalam  menghadapi  komunitas  ini.  Disini  pemerintah 
harus memberikan kebijakan yang berpihak pada UKM 
agar  siap  menghadapi  persaingan  dalam  dunia 
perekonomian.

Untuk  menggiatkan  upaya  pengembangan 
UKM, pemerintah telah memberikan penilaian kepada 
beberapa  kota/kabupaten  yang  berkomitmen  tinggi 
dalam  mengembangkan  UKM  melalui  pendekatan 
finansial dan non finansial di  wilayahnya.  Pada tahun 
2013,  kabupaten  Jombang  mendapatkan  penghargaan 
terbaik  dan  mendapatkan  Paramadhana  Utama  Adi 
Nugraha  Koperasi.  Penilaian  itu  meliputi  unsur 
menciptakan  iklim kondusif,  pnyediaan  sumber  daya, 
proses administrasi pengesahan badan hukum koperasi, 
perizinan  usaha  dan  dorongan  peningkatan  jaringan 
kerja  sama.  Beberapa  kabupaten  yang  ditetapkan 
sebagai penggerak koperasi dan UKM terbaik tahun ini 
selain kabupaten Jombang di urutan pertama, juga ada 
Flores  Timur,  Pekalongan,  Bangkalan,  Karang  Asem, 
denpasar,  Klungkung,  Sragen,  Jepara,  Pasuruan, 
Gianyar,  Buleleng,  Mojokerto,  Boyolali,  Demak, 
Magelang, Banjarnegara, dan semarang.

Penghargaan  yang  diterima  oleh  kabupaten 
Jombang  merupakan  sebuah  perjuangan,  konsistensi, 
iklim  yang  kondusif  dan  adanya  sinergi  antara 
Pemerintah Kota  Jombang dengan pelaku usaha  yang 
ada dikota Jombang. Dengan berkembangnya UMKM di 
kabupaten  jombang  maka  diharapkan  mampu 
meningkatkan perekonomian masyarakat serta menekan 
angka pengangguran di kabupaten Jombang. 

Strategi dari dinas Dinas Koperasi dan UMKM 
dikabupaten  jombang  menjadi  salah  satu  penentu 
keberhasilan  UMKM  di  kabupaten  Jombang,  karena 
dinas itulah yang langsung bersentuhan dengan pelaku 
usaha yang ada di kabupaten Jombang. Salah satu upaya 
pengembangan  UMKM   yang  dilakukan  oleh 
Pemerintah  Kabupaten  Jombang  yakni  dengan 
membangun  paviliun  yang  berlokasi  di  depan  kantor 
Dinas koperasi dan UMKM Jombang, untuk memajang 
berbagai  produk  unggulan  Kabupaten  Jombang. 
Pemerintah  daerah  juga  rutin  melaksanakan  kegiatan 
Jombang  expo  sebagai  sarana  untuk  mempromosikan 
produk-produk UMKM Kabupaten Jombang

Sejalan  dengan  hal  tersebut,  maka  peranan 
pemerintah kabupaten Jombang dalam mendukung dan 
mempersiapkan  UKM menjelang  AEC di  tahun 2015 
menjadi  jauh  lebih  penting.  Sebab  akan  terasa  sulit 
untuk mempertahankan penghargaan yang telah diterima 
oleh kabupaten Jombang dengan adnya persaingan yang 
ketat di tingkat regional nasional bahkan Internasional. 
Melalui  AEC  saha  UKM  akan  cepat   tumbuh  dan 
berkembang, jika pemerintah kota Jombang Khusunya 
dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Jombang mampu 
merumuskan  strategi  yang  terintegrasi  dengan 

melibatkan  stekeholder  sektor  UKM yang terdiri  dari 
pelaku usaha sektor UKM, lembaga perbankan, lembaga 
pendampingan  dan  lembaga  pendidikan,  serta 
stakeholder  yang  terkait  lainnya.  Untuk  itu 
diperlukannya strategi  pemerintah kabupaten Jombang 
dalam  membina  UKM  untuk  menghadapi  ASEAN 
Economic Community (AEC).

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui 
strategi  apa  yang  digunakan  Dinas  Koperasi  dan 
UMKM Kabupaten Jombang dalam meningkatkan daya 
saing  para  pelaku  UMKM  dalam  menghadapi 
persaingan di MEA. 

Permasalahan  yang  akan  dijawab  dalam 
penelitian ini adalah bagaimana strategi yang digunakan 
Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan daya 
saing  UKM  untuk  menghadapi  ASEAN  Economic 
Community (Masyarakat  Ekonomi  ASEAN)  Manfaat 
penelitian adalah  penelitian ini  dapat  menyumbangkan 
pengetahuan  yaitu  bermanfaat  untuk  keilmuan  Ilmu 
Administrasi  Negara.  Selain  itu,  penelitian  ini 
diharapkan  dapat  memberikan  tambahan  pengetahuan 
dan wawasan bagi pembaca sekalian tentang menejemen 
strategi untuk mencapai suatu tujuan.
UMKM

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 
perorangan  dan/atau  badan  usaha  perorangan  yang 
memenuhi  kriteria  usaha  mikro  sebagaimana  diatur 
dalam, Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 
Kriteria  usaha  mikro  adalah  sebagai  berikut  :  1). 
Memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp 
50.000.000,00  (limapuluh  juta  rupiah)  tidak  termasuk 
tanah dan bangunan tempat  usaha;  2).  Memiliki  hasil 
penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp  300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 1). 
Memiliki 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,  atau  2). 
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). 

Manajemen Strategi
Manajemen  Stratejik  merupakan  proses 

penataan tentang perumusan dan pengendalian strategi 
yang terdapat dalam suatu organisasi. Dalam penataan 
tersebut,  diharapkan  dapat  dilakukan  upaya  suatu 
pengembangan organisasi jangka panjang, dalam rangka 
untuk  peningkatan  kompetensi  yang  nyata  berbeda 
dengan organisasi lainnya. Untuk pengembangan suatu 
organisasi,  maka  keputusan  organisasi  itu  haruslah 
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diambil  dengan  berorientasi  secara  terpusat  dan 
terintegrasi di dalam menghadapi lingkungan yang terus 
berubah (Assauri,2011:10).
Daya saing

Menurut  Todarjo  (2000;325)  daya  saing 
merupakan kemampuan suatu bangsa atau negara untuk 
berkompetisi dalampasar bebas serta kemampuan untuk 
memperluas pengaruh penguasaan ekonominya terhadap 
negara  lain.dalam  dunia  bisnis,  persaingan 
bersinggungan  dengan  segala  aspek  internalmaupun 
eksternal  sehinggga  peningkatan  daya  saing  perlu 
adanya untukmenghadapi daya saing di pasar terbuka.

Primora menyatakan bahwa pada era teknologi 
daya saing dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

a. Produktifitas 
Produktifitas  dipengaruhi  oleh  teknologi 
serta  keterampilan  dan  budaya  kerja 
buruh. Dengan teknologi modern melalui 
investasi  baru serta  SDM yang terampil, 
maka diperoleh tingkat efisiensi yang lebih 
tinggi,  dengan  demikian  tentu  akan 
mendorong meningkatnya daya saing.

b. Kualitas 
Kualitas merupakan elemen penting bagi 
peningkatan  daya  saing  sesuatu  produk. 
Suatu  produk  akan  lebih  mudah 
memenangkan  sebuah  persaingan  yang 
kian ketat  dipasar  apabila  kualitas  bahan 
dasar  selalu  terjaga  diiringi  dengan 
ketahanan  suatu  produk.  Kualitas  yang 
baik  akhirnya  akan  menjadi  salah  satu 
faktor yang memberikan nilai tambah bagi 
suatu produk.

c. Nilai 
Nilai  suatu  produk dapat  ditentukan dari 
kesesuaian  harga  yang  ada  pada  produk 
tersebut. Kesesuaian harga dengan kualitas 
produk  menentukan  bernilainnya  suatu 
produk  yang  ada  di  pasaran.  Selain 
itujuada  di  tentukan  oleh  faktor  lain 
terutama  kemudahan  pembelian  dan 
ketersediaan produk dipasaran.

d. Penetapan posisi
Penetapan  posisi  yang  diinginkan  sangat 
diperlukan  untuk  dapat  melahirkan  suatu 
citra  akan  produk/jasa  yang  diharapkan. 
Penetapan  posisi  berkaitan  dengan  arah 
penetapan strategi pemasaran suatu produk 
serta  target  pasar  yang  menjadi  tujuan. 
Usaha  penetapan  posisi  yang  beda  dan 
unik  dengan  produk  pesaing  maka  akan 
menjadi  sebuah  kekuatan.  Suatu  produk 
yang  dapat  menguasi  pasar  maka  akan 
lebih mudah untuk meraih pangsa  pasar. 
Penetapan posisi harus didasarkan dengan 

pskikologis  masyarakat  yang  dituju, 
karena  biasanya  sebuah  trend  akan  lahir 
sesuai dengan life style yang berkembang 
pada masyarakat yang dituju.

e. Penciptaan Brand
Brand yang kuat sangat diperlukan dalam 
menjalankan  usaha  sebagai  salah  satu 
kunci  keberhasilan  untuk  meraih 
kepercayaan publik. Hal ini sangat penting 
karena  daya  saing  dan  kesuksesan 
pemasaran  suatu  produk/jasa  sangat 
ditentukan  oleh  pengakuan  masyarakat 
terhadap brand produk/jasa tersebut.  

Strategi Organisasi
Strategi adalah suatu alat untuk mencapai suatu 

tujuan.  Menurut  Chandler  (1962)  strategi  merupakan 
alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya 
dengan tujuan jangka panjang, program tingkat  lanjut, 
serta prioritas alokasi sumber daya. 

Strategi organisasi juga dapat dimaknai sebgai 
rencana  berskala  besar  yang  berorientasi  jangkauan 
masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemikian rupa 
sehingga memungkinkan organisasi tersebut berinteraksi 
secara  efektif  dengan  lingkungannya  dalam  kondisi 
persaingan  yang  kesemuannya  diarahkan  pada 
optimalisasi pencapaian dan berbagai sarana organisasi 
yang bersangkutan. (siagian:2004:17)

Fred.  R.  David  (2004:231-256) 
mengelompokkan strategi generik atas empat kelompok 
strategi, yaitu :

1. Strategi integrasi vertikal (vertical integration 
strategy).
Strategi  ini  berpendapat  agar  perusahaan 
melakukan  pengawasan  yang  lebih  terhadap 
distributor,  pemasok,  dan/atau  para  pesaing 
seperti  merger,  akuisisi  atau  membuat 
perusahaan sendiri.
2. Strategi intensif (intensive strategy).
Strategi  ini  dalam  implementasinya 
memerlukan  usaha-usaha  intensif  untuk 
meningkatkan  posisi  persaingan  perusahaan 
melalui produk yang ada. 
3. Strategi  diversifikasi  (diversifikation 
strategy).
Strategi  yang  dimaksud  adalah  untuk 
menembah produkbaru.

4. Strategi bertahan (difensive strategy).
Strategi  ini  bertujuan  agar  perusahaan 
melakukan  tindakan  penyelamatan  agar 
terlepas dari kerugian yang lebih besar.

Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini 

adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Moelong 
(2012: 6) penelitian kualitatif adalah uapaya penelitian 
yang bermaksud untuk meneliti apa yang dialami oleh 
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subyek  penelitian  dengan  menggunakan  berbagai 
metode  alamiah  serta  penyajian  hasil  dari  penelitian 
secara  deskriptif  dalam bentuk  kata-kata  dan  bahasa 
yang  baik.  Lokasi dalam penelitian  berada  di  Dinas 
Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten  Jombang  serta 
beberapa  pelaku  UKM  unggulan  yang  ada  di 
Kabupaten  Jombang.Teknik  pengumpulan  data  yang 
digunakan  adalah  wawancara,  penggunaan  dokumen 
dan  observasi.  Teknik  penentuan  informan 
menggunakan purposive sampling yaitu informan yang 
dipilih  merupakan  pihak  yang  sangat  mengerti 
permasalahan  topik  yang  dibahas  peneliti  dan  dapat 
memberikan  informasi  yang  lengkap Teknik  yang 
digunakan  dalam  peneltian  ini  adalah  triangulasi 
sumber  data.  Teknik  pemeriksaan  keabsahan  data 
dengan  menggunakan  triagulasi  sumber  data  dimana 
pemeriksaan  keabsahan  data  dengan  memanfaatkan 
sumber lain diluar data itu untuk pembanding dari data 
tersebut. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi 
data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan
Daya saing UKM 

Persaingan  yang  dihadapi  oleh  para  pelaku 
UKM yang ada  di  kabupaten  Jombang tidak  terlepas 
oleh  adanya  suatu  persaingan,  dimana  persaingan 
tersebut  datang  dari  wilayah  sendiri  yaitu  kabupaten 
Jombang  itu  sendiri  dan  persaingan  dari  luardaerah 
bahkan  luar  negeri.  Persaingan  yang  berasal  dari 
Kabupaten  Jombang  sendiri  misalnya  dari  wilayah 
Njuwono,  dan  luar  daerah  dari  Mojokerto  dan 
sekitarnya, serta persaingan yang datang dariluar negeri 
yaitu datang dari negara China. Primora  (Dalam 
Fuady,Munir,2002)  menyatakan  bahwa  pada  era 
teknologi daya saing dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
yaitu  faktor  kualitas,  produktifitas,  nilai,  penetapan 
posisi serta penciptaan brand.

Produktifitas
Menurut  Primora(Dalam  Fuady,Munir.2002). 

Produktifitas  dipengaruhi  oleh  teknologi  serta 
keterampilan dan budaya kerja buruh. Dengan teknologi 
modern melalui investasi baru serta SDM yang terampil, 
maka  diperoleh  tingkat  efisiensi  yang  lebih  tinggi, 
dengan demikian tentu akan mendorong meningkatnya 
daya saing.

Pada  kenyataannya,  hal  tersebut  berbeda 
dengan  produktifitas  UKM  di  Kabupaten  Jombang. 
Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana serta 
Sumber  daya  Manusia  yang  masih  kurang.  Jika 
dibandingkan dengan produk UKM yang berasal  dari 
daerah lain, tekhnologi yang digunakan oleh pengrajin 
UKM yang ada  di  Kabupaten Jombang sendiri  masih 

menggunakan  alat  produksi  yang  sederhana,  sehingga 
produktifitas yang dihasilkan oleh para pelaku terkadang 
belum dapat memenuhi kebutuhan pasar.

SDM dari pelaku UKM di Kabupaten Jombang 
sebagian besar masih dikatan kurang, hal ini diakibatkan 
oleh  rendahnya  pendidikan  SDM  serta  berkurangnya 
minat generasi muda untuk melanjutkan usaha kerajinan 
dan lebih memilih menjadi pekerja pabrik dan menjadi 
pegawai  kantoran.  Namun  tidak  sepenuhnya  tingkat 
pendidikan mempengaruhi kualitas SDM yang ada, para 
pelaku  UKM  di  Kabupaten  Jombang  mampu  belajar 
secara  otodidak  dalam  proses  produksi  tanpa  harus 
mengenyam pendidikan disekolah formal. Hal tersebut 
terlihat dari budaya kerja pelaku usaha yang menularkan 
ilmunya  kepada  tetangga  sekitarnya.  Di  samping  itu 
terdapat  program – program pelatihan yang dilakukan 
oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang 
guna menunjang keterampilan pelaku UKM.

Meskipun  tekhnologi  yang  digunakan  masih 
sederhana serta tingkat pendidikan pelaku UKM masih 
rendah, namun budaya kerja yang dilakukan oleh para 
pelaku yang menularkan ilmunya kepada buruhnya dan 
tetangga sehingga buruh dan tetangga tersebut menjadi 
terampil  dan  mampu  untuk  membuka  usaha  sendiri. 
Disamping  itu  terdapat  program  serta  pelatihan  – 
pelatihan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Koperasi  dan 
UMKM  Kabupaten  Jombang  guna  meningkatkan 
keterampilan pelaku serta daya saing UKM.

Kualitas Produk
Kualitas  merupakan  elemen  penting  bagi 

peningkatan daya saing sesuatu produk.  Suatu produk 
akan  lebih  mudah  memenangkan  sebuah  persaingan 
yang  kian  ketat  dipasar  apabila  kualitas  bahan  dasar 
selalu terjaga diiringi  dengan ketahanan suatu produk. 
Kualitas  yang  baik  akhirnya  akan  menjadi  salah  satu 
faktor yang memberikan nilai tambah bagi suatu produk.
(Primora)

Hal  tersebut,  sesuai  dengan  kualitas  produk 
UKM  yang  ada  di  Kabupaten  Jombang.  Diketahui 
bahwa produk UKM yang dihasilkan oleh para pelaku 
UKM di  Kabupaten  Jombang  sudah  bagus  dan  tidak 
menemui banyak kendala, namun yang menjadi kendala 
adalah kurangnya SDM sehingga belum bisa  memenuhi 
banyaknya permintahaan kebutuhan pasar, disamping itu 
Produk UKM yang digemari dan dicari oleh konsumen 
manca negara adalah Produk UKM yang benar – benar 
khas  buatan  tangan  pengrajin,  misal  kerajinan  cor 
kuningan,  para  konsumen  manca  negara  tidak  mau 
pengerjaannya  terlalu  halus  atau  terlalu  rapi,karena 
mereka  beranggapan  kalau  pengerjaannya  terlalu  rapi 
maka  sama  halnya  sepertibuatan  pabrik,mereka 
menginginkan produk yang benar –benar buatan tangan 
dengan segala ciri khasnya.

Nilai 
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Nilai  suatu  produk  dapat  ditentukan  dari 

kesesuaian  harga  yang  ada  pada  produk  tersebut. 
Kesesuaian harga dengan kualitas produk menentukan 
bernilainnya suatu produk yang ada di pasaran. Selain 
itujuada  di  tentukan  oleh  faktor  lain  terutama 
kemudahan  pembelian  dan  ketersediaan  produk 
dipasaran.(Primora).  Dalamkonteks penelitia  ini,  harga 
produk – produk UKM kabupaten Jombang ini berbeda 
dengan  harga  di  pasar  modern.  Para  pelaku   Ukm 
memasang  harga  relatif  terjangkau  tergantung  dengan 
kualitas suatu produk UKM tersebut. Semakin kualitas 
bagus maka semakin tinggi  harga  yang produk UKM 
tersebut.

Dari segi kemudahan pembelian, di Kabupaten 
jombang ini terdapat pusat oleh – oleh khas Jombang 
dimana di tempat tersebut menyediakan berbagai macam 
produk – produk UKM. Dengan adanya suatu titik yaitu 
pusat  oleh  –  oleh  maka  akan  memudahkan  para 
konsumen untuk datang dan memilih produk UKMyang 
diinginkan.  Namun  pembelian  juga  dapat  dilakukan 
dengan cara datang langsung ke  tempat pelaku UKM 
karena dengan datang ke tempat pelaku para konsumen 
dapat  melihat  langsung pembuatan  produk UKM dan 
mendapat tawaran harga yang relatif lebih murah. Untuk 
mempermudah konsumen pembelian produk UKM juga 
dapat melalui media on-line.

Dari  segi  ketersediaan  barang  dipasaran, 
produk UKM Kabupaten Jombang telah didistribusikan 
ke  baerbagai  daerah  bahkan  ke  luar  negeri.  Namun 
ketersediaan barang yang ada di pelaku UKM ada yang 
sangat  melimpah  dan  ada  juga  yang  ada  produknya 
setelah  adanya  permintaan  pesanan.  Ada  juga  yang 
ketersediaan barangnya kurang akibat permintaan pasar 
yang  begitu  banyak  namun  pelaku  UKM belum bisa 
memenuhi  permintaan  pasar  tersebut,  akibatnya  dari 
target  produksi  yang  sehari  ditargetkan  dapat 
memproduksi  500  produk  maka  hanya  bisa 
memproduksi  sebanyak  50  produk.  Hal  ini  tentunya 
sangat di sayangkan untuk berkembangnya suatu produk 
UKM yang ada di Kabupaten Jombang.

Nilai produk UKM Kabupaten Jombang cuku 
baik.  Hal  ini  didasarkan  pada  harga,  kemudahan 
pembelian serta ketersediaan produk UKM yang ada di 
pasaran.

Penetapan posisi
Penetapan  posisi  yang  diinginkan  sangat 

diperlukan  untuk  dapat  melahirkan  suatu  citra  akan 
produk/jasa yang diharapkan. Penetapan posisi berkaitan 
dengan arah penetapan strategi pemasaran suatu produk 
serta target pasar yang menjadi tujuan. Usaha penetapan 
posisi yang beda dan unik dengan produk pesaing maka 
akan menjadi sebuah kekuatan. Suatu produk yang dapat 
menguasi pasar maka akan lebih mudah untuk meraih 
pangsa pasar. Penetapan posisi harus didasarkan dengan 
pskikologis  masyarakat  yang  dituju,  karena  biasanya 

sebuah trend akan lahir  sesuai  dengan life  style  yang 
berkembang pada masyarakat yang dituju.(Primora)

Dalam penelitian ini, untuk produkUKM yang 
ada  di  Kabupaten  Jombang  sendiri  pemasaran  serta 
promosinya sebagian besar melalui pameran – pameran 
yang  diadakan  oleh  dinas  baik  lingkup  Kabupaten 
Jombang  sendiri  maupun  luar  kota.  Untuk  luar  kota 
bisanya  yang dituju  adalah  kota  –  kota  besar  seperti 
Jakarta,  Bandung, Bali  dan kota – kota besar lainnya. 
Pameran dilakukan di kota – kota besar karena sebagian 
besar  masyarakat  pada  kota  tersebut  memiliki  tingkat 
konsumsi yang tinggi.

Produk  UKM  Kabupaten  Jombang  memiliki 
keunggulan  dari  segi  hand-made nya.  Dikatakan 
menjadi ciri khas Produk UKM cor kuningan kabupaten 
Jombang karena memang produk UKM yang dihasilakn 
berbeda dengan daerah lain.letak perbedaannya berada 
pada  tingkat  kahalusan  polesan  luar  dari  produk  cor 
kuningan tersebut. Jadi papabila hari ini membuat suatu 
produk maka hari esok apabila membuat produk yang 
sama maka tingkat  kehalusan serta lekukan – lekukan 
produk UKM tidak akan sama persis.

 Penetapan  posisi  pemasaran  produk  UKM 
kabupaten  Jomabng  selain  kota  –  kota  besar  seperti 
Jakarta,  Bandung,  dan  Bali,  maka  pemasaran  juga 
merambah ke luar negeri seperti Thailand, Belanda serta 
Singapore.

Penciptaan Brand
Setelah  membahas  mengenai  penetapan 

posisi,maka  selanjutnya  membahas  mengenai 
penciptaan  brand.  Brand yang kuat  sangat  diperlukan 
dalam  menjalankan  usaha  sebagai  salah  satu  kunci 
keberhasilan untuk meraih kepercayaan publik. Hal ini 
sangat  penting  karena  daya  saing  dan  kesuksesan 
pemasaran  suatu  produk/jasa  sangat  ditentukan  oleh 
pengakuan  masyarakat  terhadap  brand  produk/jasa 
tersebut.(Primora)

Namun pada kenyataannya dilapangan, bahwa 
produk  –  produk  UKM  Kabupaten  Jombang  sendiri 
masih banyak yang belom mempunyai merk. Sebagian 
besar produk UKM yang ada di Kabupaten Jombang di 
jual  kosongan  tanpa  menggunakan  merk.  Hal  ini 
diakibatkan oleh adanya detail produk UKM yang sulit 
mendapatkan hakpaten  seperti produk manik – manik 
yang apabila di hakpatenkan maka harus ada detail yang 
jelas  seperti  ukuran  berat,  bahan  bakunya  serta 
detailproduk yang lainnya. 

Dengan minimnya merk, menyebabkan kurang 
dikenalnya produk – produk UKM produksi dari pelaku 
UKM  di  Kabupaten  Jombang.  Banyakpembeli  grosir 
yang memanfaatkannya dengan membeli banyak produk 
UKM Kabupaten  Jombang dengan  harga  yang  relatif 
lebih  murahuntuk  kemudian  diberi  merk  sendiri  dan 
dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dengan demikian 
banyak produk –  produk UKM yang telah beredar  di 
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berbagai  daerah  dengan  merk  atau  brand  lain  yang 
padahal  merupakan  produk  UKM  yang  berasal  dari 
Kabupaten Jombang.

Berdasarkan  analisis  tersebut  diatas  dengan 
melihat  lima  faktor  yang  mempengaruhi  daya  saing 
UKM Kabupaten Jombang terhadap produk kompetitor 
sudah baik namun perlu adanya peningkatan kualitas - 
produk  sehingga  semakin  baik.  Untuk  itu  Dinas 
Koperasi ddan UMKM melakukan upaya – paya yang 
dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk UKM 
Kabupaten  Jombang  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan 
fungsi Dinas koperasi dan UMKM kabupaten Jombang.

Strategi Organisasi
Untuk menghadapi MEA 2016 banyak upaya 

yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten 
Jombang  melalui  strategi  –  strateginya.  Strategi 
organisasi juga dapat dimaknai sebgai rencana berskala 
besar yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh 
serta  ditetapkan  sedemikian  rupa  sehingga 
memungkinkan  organisasi  tersebut  berinteraksi  secara 
efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan 
yang  kesemuannya  diarahkan  pada  optimalisasi 
pencapaian  dan  berbagai  sarana  organisasi  yang 
bersangkutan. (siagian:2004:17). 

Strategi  yang  dilakukan  Dinas  Koperasi  dan 
UMKM Kabupaten Jombang untuk meningkatkan daya 
saing produk UKM agar dapat  bersaing di  era global 
saat  ini  dan  mampu  bersaing  dengan  negara  lain 
menggunakan  strategi  intensif  (intensive  strategy) 
karena strategi ini dirasa paling cocok dan dibutuhkan 
unutk meningkatkan daya saing UKM terhadap produk 
kompetitor.
Strategi Intensif (intensive strategy)

Strategi  ini  dalam  implementasinya 
memerlukan  usaha-usaha  intensif  untuk  meningkatkan 
posisi persaingan perusahaan melalui produk yang ada. 
(Fred. R. David 2004:231-256)
 Dinas  Koperasi  dan  UMKM  dalam  strategi 
intensif ini melakukan  usaha – usaha seperti pelatihan – 
pelatihan,  pemberian  fasilitas  alat  –  alat  produksi, 
pameran  –  pameran,  serta  adanya  revitalisasi  – 
revitalisasi  tempat  yang  dilakukan  untuk  menunjang 
UKM serta adanya pengangkatan ciri khas produk UKM 
Kabupaten Jombang sehingga dapat mejadi icon UKM 
Kabupaten Jombang

Tujuan Jangka Menengah
Tujuan  jangka  menengah  yang  ingin  dicapai 

Dinas  adalah  Terwujudnya  one  village  one  product 
dalam mewujudkan tujuan tersebut maka dinas koperasi 
dan UMKM melakukan beberapa hal, yaitu :  

1. Melakukan  pelatihan  tentang  pemasaran 
produk,  mengikutsertakan  pameran,  promosi, 

serta  memberikan  bantuan  berupa  pinjaman 
modal.

2. Menyediakan  tempat  sebagai  lokasi  pusat 
produk UKM yang ada di Kabupaten Jombang 
sehingga  memudahkan  konsumen  untuk 
pembelian.

3. Menggunakan  media  internet  untuk  promosi 
serta  pembelian  secara  on-line  bagi  para 
konsumen.

Tujuan Jangka Panjang
Tujuan  jangka  panjang  yang  ingin  dicapai 

adalah peningkatan ekonomi masyarakat sektor UKM. 
Dalam  mewujudkan  tujuan  jangka  panjang  ini  dinas 
melakukan beberapa cara, yaitu :

1. Peningkatan  perekonomian  Kabupaten 
Jombang dengan adanya investasi pada sektor 
UMKM potensial.

2. Peningkatan  produktivitas  sentra  UMKM 
sehingga mampu bersaing dengan produk dari 
luar daerah.

3. Peningkatan perekonomian masyarakat karena 
banyaknya  penyerapan  tenaga  kerja  dan 
memberi multiplier effect pada masyarakat. 

4.  Terkendalinya  jumlah  penduduk  dapat 
mengurangi tingkat pengangguran

Lingkungan 
Lingkungan Internal yang dihadapi oleh Dinas

Dalam mewujudkan  tujuan  organisasi,  Dinas 
menghadapai lingkungan internal sebagai berikut :

1.  Semakin  berkurangnya  SDM  Koperasi  dan 
UMKM  yang  ada  di  Dinas  Koperasi  dan 
UMKM  Kabupaten  Jombang  karena  purna 
tugas dan mutasi;

2.  Adanya  mutasi  pegawai  di  lingkungan 
Pemerintah  Kabupaten  Jombang  yang 
seringkali  tidak  memperhatikan  kompetensi 
dan  latar  belakang  pendidikan  maupun 
pengalamannya. 

3.  Kurangnya  kuantitas  dan  kualitas  pendidikan 
teknis maupun fungsional bagi SDM Koperasi 
dan UMKM tentang Pendidikan dan Pelatihan 
Perkoperasian  dan  UMKM,  baik  yang 
dilaksanakan  oleh  SKPD  peningkatan  SDM 
PNS  di  Kabupaten,  Provinsi  Jawa  Timur 
maupun Kementerian Koperasi dan UKM RI.

4.  Semakin  meningkatnya  tingkat  pendidikan 
formal pegawai seiring dengan kebutuhan dan 
tuntutan  tugas dan fungsi dinas yang semakin 
besar  dan  semakin  baik  dalam  pelayanan 
kepada masyarakat.

5. Banyaknya  peraturan  dalam  melakukan 
pelayanan  kepada  masyarakat  sehingga 
semakin tertib administrasinya. 

Lingkungan Eksternal yang dihadapi oleh Dinas
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Dalam  mewujudkan  tujuan  organisasi,  Dinas 

menghadapai lingkungan eksternal sebagai berikut :
1.  Adanya pergantian kepengurusan Koperasi.
2. Munculnya banyak wirausaha baru di pedesaan 

yang  tidak  terindentifikasi  sehingga 
menyulitkan dalam pembinaan.

3.  Masih  lemahnya  publikasi  (promosi)  produk 
UMKM  dalam  arena  promosi  maupun 
pemasaran.

4.    Belum  diterimanya  produk  UMKM  skala 
mikro sektor industri pengolahan dengan hasil 
makanan dan minuman di pasar modern;

5.  Masih lemahnya pemahaman dan kemandirian 
UMKM terhadap perijinan.

Pengembangan Pasar
Penegembangan  pasar  dilakukan  agar 

membantu pemasaran produk UKM yang di Kabupaten 
Jombang  sehingga  dapat  meningkatkan  daya  saing 
terhadap  produk  kompetitor  yang  dilakukan  dengan 
beberapa program yaitu program pelatihan – pelatihan 
serta  pemberian  alat  produksi  serta  revitalisasi  pasar 
Cukir  Kabupaten  jombang  yang  berdekatan  dengan 
makam  Gus  Dur  sehingga  membantu  peningkatan 
pemasaran  produk  UKM  oleh  wisatawan  yang 
berkunjung ke makan tersebut.

Simpulan
Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 

daya  saing  UMKM  Kabupaten  Jombang  terhadap 
produk kompetitor sebagi berikut :

Produktifitas  dari  UKM Kabupaten  Jombang 
dilihat  berdasarkan  penggunaan  teknologi  dan  SDM 
nya. Teknologi yang digunakan oleh para pelaku UKM 
dikabupaten  jombang  bervariasi  namun  kebanyakan 
teknologi  yang digunakan masih mengandalkan alat  – 
alat yang sederhana yang tergolong tradisional. Sumber 
Daya Manusia masih tergolong rendah, namun tingkat 
pendidikan  tidak  sepenuhnya  mempengaruhi  kualitas 
SDM yang ada, terbukti bahwa pelaku UKM kabupaten 
Jombang mampu belajar secara otodidak tanpa sekolah 
formal  maupun  dengan  pelatihan  yang  diadakan  oleh 
dinas.

Kualitas  produk yang dihasilkan  oleh  pelaku 
UKM  sudah  bagus  terbukti  bahwa  beberapa  produk 
UKM  sudah  layak  ekspor,  namun  perlu  peningkatan 
produktifitas untuk memenuhi kebutuhan pasar. 

Nilai  dilihat  dari  harga  produk,  kemudahan 
pembelian serta  ketersediaan produk dipasaran.  Harga 
produk  UKM  sangat  bervariasi  tergantung  kualitas 
produk  yang  diinginkan,  namun  secara  umum  harga 
produk  UKM dapat  diterima  oleh  masyarakat.  Untuk 
kemudahan  dalam  pembelian  produk  UKM  sangat 
memudahkan  konsumen,  yaitu  dengan  tersedianya 
lokasi atau pusat oleh –oleh yang disediakan oleh Dinas, 

pemebelian jga dapat  dilakukan ketika ada pameran – 
pameran,  media  on-line,  serta  pembelian  dapat  juga 
dilakukan  dengan  datang  ketempat  pelaku  UKM. 
Ketersediaan produk tergantung dengan pemesanan. 

Penetapan  posisi  dilihat  dari  promosi  serta 
cirikhas produk UKM. Promosi yang dilakukan dengan 
berupa  mengikuti  pameran  –  pameran  yang diadakan 
oleh dinas, serta promosi juga dilakukan melalui media 
on-line  dengan memanfaatkan internet. Untuk ciri khas 
produk  UKM Kabupaten  Jobang  terletak  pada  hand-
made  nya, yaitu dari halus dan kasarnya produk UKM 
serta produk yang dihasilkan. 

Penciptaan Brand atau merk produk UKM di 
kabupaten  Jombang  masih  sebagian  besar  belum 
mempunyai  hakpaten,  para  pelaku  UKM  menjual 
produk mereka tanpa adanya merk sehingga dimanfaat 
oleh tengkulak  dan diperjual belikan dengan merk dari 
tengkulak tersebut.

Setelah  mengetahui  daya  saing  UKM 
Kabupaten  Jombang  maka  Untuk  meningkatkan  daya 
saing  produk  UKM,  Dinas  Koperasi  dan  UMKM 
Kabupaten  Jombang  melakukan  strategi,  dengan 
menggunakan strategi intensif (intensive strategy) yang 
dilakukan  melalui  penentapan  tujuan  jangka  menegah 
serta  jangka  panjang  yang  ingin  dicapai,  lingkungan 
organisasi yang berpengaruh serta  pengembangan pasar, 
sebagai beikut :
Tujuan Jangka Menengah

Mewujudkan  one village one product.  Dalam 
mewujudkan tujuan tersebut  maka dinas  koperasi  dan 
UMKM melakukan beberapa  hal,  yaitu  :   Melakukan 
pelatihan, pameran, promosi, bantuan berupa pinjaman 
modal, menyediakan tempat sebagai lokasi pusat produk 
UKM  serta  pemanfaatan  teknologi  untuk  media 
promosi.
Tujuan Jangka panjang

Mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat 
sektor UKM. Dalam mewujudkan tujuan jangka panjang 
ini dinas melakukan beberapa cara, yaitu : investasi pada 
sektor  UMKM  potensial,  Peningkatan  produktivitas 
sentra UMKM, penyerapan tenaga kerja.
Lingkungan 

Lingkungan  yang  dihadapi  Dinas  dalam 
pencapaian tujuan organisasi adalah :

Lingkungan Internal  :  Semakin berkurangnya 
SDM, adanya mutasi pegawai, kurangnya kuantitas dan 
kualitas  pendidikan  teknis  maupun  fungsional  SDM, 
Banyaknya peraturan.

Lingkungan  Eksternal  :  Munculnya  banyak 
wirausaha baru di pedesaan yang tidak terindentifikasi 
sehingga  menyulitkan  dalam  pembinaan,  masih 
lemahnya  publikasi  (promosi)  produk UMKM,  belum 
diterimanya produk UMKM di pasar modern, lemahnya 
pemahaman  dan  kemandirian  UMKM  terhadap 
perijinan.
Pengembangan Pasar
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Pengembanagn  pasar  dilakukan  dengan 

beberapa  program kegiatan   yaitu  program pelatihan, 
pemberian  alat  produksi  serta  revitalisasi  pasar  Cukir 
Kabupaten  jombang  guna  meningkatkan  pemasaran 
produk UKM.

Saran 
Setelah  dilakukannya  peneletian  maka  saran 

yang dapat diberikan dalam pelaksaan peningkatan daya 
saing UKM yang dilakukan oleh Dinas  Koperasi  dan 
UMKM Kabupaten Jombang yakni : 

1. Perlu adanya koordinasi serta adanya 
sosialisasi antara Dinas Koperasi dan UMKM 
dan pelaku UKM untuk setiap program yang di 
buat  oleh  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  agar 
diketahui dengan betul oleh pelaku UKM.
2. Perlu  adanya  standarisasi  produk 
UKM yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan 
UMKM  kabupaten  jombang.  Standarisasi 
dimaksudkan  supaya  produk  yang  dihasilkan 
oleh  para  pelaku  UKM  mempunyai  standar 
kualitas  terbaiknya  serta  produk  UKM dapat 
menembus pasar – pasar modern.
3. Perlu  adanya  peningkatan  program 
penetapan  hak  paten  dari  pemerintah  atau 
Dinas Koperasi dan UMKM agar produk UKM 
yang dihasilkan oleh pelaku UKM yang ada di 
kabupaten Jombang dapat  dikenal  masyarakat 
luas melalui Brand yang melekat pada produk 
tersebut asli dari Jombang.

4. Perlu  adanya  terobosan  program  yang  dapat 
meningkatkan  kecintaan  produk lokal  kepada 
masyarakat sehingga dapat mengangkat produk 
lokal menjadai  khas dari  kabupaten jombang, 
serta meningkatkan kecintaan kepada generasi 
muda  agar  keberlangsungan  UKM  dapat 
terjaga,  karena  pergesaran  mind-set  generasi 
yang lebih senang menjadi pegawai salah satu 
perusahaan daripada berwirausaha.
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