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Abstract 
 

The aim of this study is to obtain detailed description of the strategy of Department of Trade and Industry in 

the empowerment of SMEs in the assisted cake production village in Penjaringan Sari, Rungkut Surabaya. This study 

used a qualitative research method with a descriptive analaysis. This research was conducted in Disperdagin of 

Surabaya and Penjaringan Sari Rungkut Surabaya because there is a quality cake production village. In this 

mechanical determination of informants used purposive sampling technique and it was developed into snowball 

sampling. Data collection obtained through deep interview, observation and documentation. For data analysis, the 

researcher used data reduction, data display and drawing conclusion. Mechanical inspection and validity of data used 

source triangulation. This study find that the strategy is used by Disperdagin of Surabaya in the empowerment of SMEs 

in the assisted cake production village uses intensive strategy, through product development strategy, market 

development strategy and market penetration strategy. Disperdagin of Surabaya not only uses strategy to improve 

product and marketing of SMEs, but also uses technology improvement strategy and the strategy for improving the 

subject management of SMEs. 
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Pendahuluan 

 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan 

penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis 

ekonomi yang pernah melanda bangsa Indonesia 

ditahun 1997. (Supriyanto, 2006 : 1).  Disaat banyak 

usaha-usaha besar yang gulung tikar akibat imbas dari 

krisis ekonomi tersebut,  justru hadirnya UMKM ini 

dapat menjadi payung dalam menstabilkan kondisi 

perekonomian di Indonesia, karena  disaat usaha-usaha 

besar banyak yang gulung tikar, UMKM mampu 

membuktikan eksistensinya dalam menghadapi krisis 

moneter pada saat itu. 

 Peran dari UMKM ini sangat besar, tidak 

hanya dirasakan oleh negara-negara yang notabenya 

sedang berkembang, peran tersebut juga dirasakan oleh 

negara-negara maju terutama pada perluasan 

kesempatan kerja. UMKM dalam prosesnya cenderung 

lebih baik dalam hal menghasilkan seorang tenaga 

kerja yang kreatif dan juga inovatif serta dapat 

menyerap tenaga kerja yang banyak pula. Fenomena 

seperti ini nantinya akan mempunyai dampak pada 

pengurangan angka pengangguran yang ada di 

Indonesia.(Subanar, 2001 : 6-7) Keberadaan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini sangat 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, 

sehingga tidak akan ada lagi banyak masyarakat miskin 

yang tidak mempunyai lapangan pekerjaan. 

 Jawa Timur yang menjadi salah satu provinsi 

besarpun tidak lepas dari permasalahan kurangnya 

lapangan pekerjaan yang dimliki oleh usia prduktif. 

Kurangnya lapangan pekerjaan serta kemiskinan yang 

ada di Indonesia ini memaksa pemerintah untuk 

mencari alternatif atau cara yang dapat mengurangi 

permasalahan tersebut. Melihat kondisi ini pemerintah 

tentu harus cepat mengeluarkan kebijakan yang 

nantinya dapat mengurangi angka kemiskinan yang 

terdapat pada beberapa daerah termasuk Jawa Timur 

yang salah satunya adalah dengan melakukan 

pemberdayaan masyarakat diantaranya melalui 

pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM).  

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Timur No. 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah disebutkan 

bahwasannya pemberdayaan terhadap UMKM sebagai 

salah satu pelaku pembangunan ekonomi Jawa Timur 

perlu dilakukan 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 memajukan 



Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 4, Nomor 1,  Januari-April 2016 

 

 2 

pembangunan dan dapat menyerap tenaga kerja yang 

banyak pula. Berikut ini merupakan tabel yang 

menunjukan jumlah penyerapan tenaga kerja 

diberbagai sektor di  Jawa Timur. 

Tabel 1. Penduduk Bekerja Menurut 

Lapangan Pekerjaan Utama di Jawa Timur, 2014-2015 

(ribuan orang) 

 

*) Lapangan pekerjaan utama/sektor lainnya terdiri 

dari: Sektor Pertambangan, Listrik, Gas dan Air, 

Keuangan 

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional melalui BPS 

Provinsi Jawa Timur (data diolah) 

 Dari data diatas, berdasarkan hasil 

pengumpulan data Sakernas tersebut, pada tahun 2015 

terdapat beberapa sektor yang menjadi penyumbang 

terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Penyerapan 

penduduk yang bekerja berada pada empat sektor,  

sektor pertama didominasi oleh sektor pertanian 

dengan jumlah 7.212 ribu orang, kemudian posisi 

kedua pada sektor perdagangan dengan jumlah 4.148 

ribu orang, kemudia yang ketiga yakni sektor Jasa 

Kemasyarakatan dengan jumlah 2.950 ribu orang dan 

yang  keempat yakni sektor industri pengolahan dengan 

jumlah 2.780,68 ribu orang.  

 Dari tabel diatas terlihat bahwasanya 

keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) terhadap penyerapan tenaga kerja 

masyarakat Indonesia sangat penting. Adanya UMKM 

ini memberikan dampak positif dalam mengurangi 

pengangguran yang ada di Indonesia khususnya di 

Jawa Timur. Selain mempunyai kontribusi pada 

perluasan lapangan pekerjaan. UMKM merupakan 

pemegang bagian penting dari perekonomian suatu 

negara ataupun daerah. Peran penting tersebut telah 

mendorong banyak daerah diseluruh Indonesia untuk 

terus berupaya memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM). 

 Jawa Timur merupakan wilayah yang 

sebagian besar perekonomiannya banyak ditopang oleh 

UMKM. Jumlah UMKM di Jawa Timur, berdasarkan 

survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) Provinsi Jawa Timur hingga akhir 2012, jumlah 

UMKM di wilayah Jawa Timur saat ini mencapai 4,2 

juta pelaku UMKM, dimana 85,09% merupakan usaha 

mikro, 14,19% merupakan usaha kecil, 0,57% 

merupakan usaha menengah dan 0,15% merupakan 

usaha besar .  

Adanya pemberdayaan terhadap UMKM 

memberikan dampak positif terhadap perekonomian 

suatu daerah, terlebih turut memberikan sumbangsih 

yang besar terhadap pembentukn PDRB, hal ini dapat 

dilihat dari Produk Domestik Bruto  Provinsi Jawa 

Timur. 

 
Gambar 1. Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa 

Timur Menurut Lapangan Usaha Triwulan III-2015 

Berdasarkan gambar tersebut, jika dilihat dari 

penciptaan sumber pertumbuhannya, lapangan usaha 

Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan 

tertinggi sebesar 1,78 persen, diikuti Perdagangan 

Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor sebesar 1,19 persen, Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan sebesar 0,41 persen, dan Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,39 persen. 

 Surabaya sebagai Ibukota Jawa timur yang 

merupakan pusat pemerintahan dan sebagai poros 

perekonomian di Jawa Timur memiliki sumbangsih 

yang besar dalam perekonomian Jawa Timur. Kota 

Surabaya memiliki potensi-potensi unggulan dalam 

meningkatkan perekonomian daerah. Potensi unggulan 

yang ada di Surabaya merupakan produk yang berasal 

dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. selain itu, 

UMKM yang ada disurabaya mempunyai peran yang 

penting didalam perekonomian masyarakat Surabaya .  

Kota Surabaya memiliki kekuatan ekonomi 

yang cukup potensial dan memiliki peran yang cukup 

penting dalam meningkatkan PDRB serta menentukan 

arah kebijakan pembangunan propinsi Jawa Timur. 

Berikut ini merupakan tabel Rasio PDRB UMKM Kota 

Surabaya. 

 

Tabel 2. Rasio PDRB UMKM Kota Surabaya Tahun 

2012 (Miliar) 

No.  Lapangan Usaha PDRB 

1 Pertanian 202,79 

2 Pertambangan dan penggalian 10,17 

3 Industri pengolahan 15.979,65 

Lapangan 

Pekerjaan 

Utama 

2014 2015 

Februari Agustus Februari 

Pertanian 7.330,70  7.261,37 7.212,12 

Industri 

Pengolahan 

2.844,34  2.776,55 2.780,68 

Konstruksi 1.219,17  1.259.44 1.440,05 

Perdagangan 4.332,27  4.026,67 4.148,73 

Transportasi, 

Pergudangan 

& Komunikasi 

694,99  686,97 605,67 

Jasa 

Kemasyarakata

n 

2.832,27  2.694,53 2.950,86 

Lainnya *) 631,63  600,97 165,49 

Jumlah 19.885,3

9  

19.306,5

1 

19.800,3

9 
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4 Listrik, Gas dan Air bersih  0,00 

5 Konstruksi 7.293,11 

6 Perdagangan, Hotel dan 

Restoran 

55.218,36 

7 Angkutan dan komunikasi 4.861,76 

8 Keuangan, Jasa Persewaan 

dan Jasa Perusahaan 

3.368,07 

9 Jasa-jasa 6.574,36 

Total PDRB UMKM 93.508,27 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 

Dari data diatas dapat terlihat bahwasanya 

sektor unggulan yang pertama di Surabaya yakni sektor 

perdagangan, hotel dan restoran sebesar 55.218 miliar 

sedangkan sektor unggulan yang kedua yakni sektor 

industri pengolahan sebesar 15.979 miliar. Sektor 

industri pengolahan merupakan sektor unggulan 

terbesar kedua yang ada di Surabaya. keberadaan 

sektor industri pengolahan juga mampu memberikan 

lapangan usaha baru. Berdasarkan hasil survey 

Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2013, 

diperkirakan 19,8 persen penduduk kota Surabaya yang 

bekerja, lapangan pekerjaan utamanya merupakan 

industri pengolahan. Pada tahun 2013 PDRB yang 

dihasilkan dari sektor industri pengolahan mencapai Rp 

64.263 miliar. Subsektor terbesar dalam sektor industri 

pengolahan yakni bersumber dari makanan, minuman 

dan tembakau sebesar Rp 30.794 

miliar.(disperdagin.surabaya.go.id). 

Sebagai bukti keseriusan pemerintah Kota 

Surabaya dalam memberdayakan UMKM dalam hal ini 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) 

kota Surabaya membentuk program kampung binaan 

yang bertujuan untuk mempermudah Pemerintah Kota 

Surabaya dalam membina UMKM yang ada di 

Surabaya  karena mengingat sektor UMKM yang ada 

di Surabaya sangat potensial dan berdaya saing. 

Dengan dibentuknya program kampung binaan oleh 

Disperdagin Kota Surabaya ini diharapkan UMKM 

yang tergabung dalam kampung binaan ini dapat 

berkembang dan mampu bersaing baik di pasar 

nasional maupun pasar internasional.  

Program kampung binaan ini merupakan 

program yang dibentuk oleh Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian (Disperdagin) Kota Surabaya pada tahun 

2010 yang terdiri dari sepuluh kampung binaan 

diberbagai sektor dan tersebar di berbagai lokasi yang 

ada di Surabaya. 

 

 

Tabel 3. Kampung Binaan Disperdagin Kota Surabaya 

No. Jenis Kampung 

Binaan 

Alamat 

1. Kampung 

Binaan Bordir 

Jalan kedung baruk no. 

130 Kelurahan Kedung 

baruk, Kecamatan 

Rungkut 

2. Kampung 

Binaan Paving 

Jalan Pakal Madya 

AMD 24 Kelurahan 

Pakal, Kecamatan Pakal 

3. Kampung 

Binaan Kue 

Rusun Penjaringan Sari 

FB-212 Kelurahan 

Penjaringan Sari, 

Kecamatan Rungkut 

4. Kampung 

Binaan 

Handycraft 

Jalan Kedungsari no. 

21c Kelurahan 

Wonorejo, Kecamatan 

Tegalsari 

5. Kampung 

Binaan Keripik 

Tempe 

Jalan Sukomanunggal 

I/16 Surabaya 

6. Kampung 

Binaan 

Penjahitan 

Jalan Pucang Arjo 

Gang Buntu no. 3 

Kelurahan Kertajaya, 

Kecamatan Gubeng 

7. Kampung 

Binaan Krupuk 

Jalan Gununganyar 

Tambak I/63 Surabaya 

8. Kampung 

Binaan Sepatu 

Jalan Tambak 

Osowilangun Gang 

X/24 Kecamatan 

Benowo 
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9. Kampung 

Binaan Tas 

Jalan Gadukan Baru 

I/219 A Kelurahan 

Morokrembangan 

Kecamatan 

Krembangan 

10. Kampung 

binaan Tempe 

Jalan Tenggilis Mulya 

I/12 Kelurahan 

Tenggilis Mejoyo, 

Kecamatan Tenggilis 

Mojoyo 

Sumber: Disperdagin Kota Surabaya (diolah penulis) 

Kampung-kampung di Kota Surabaya banyak 

memiliki potensi unggulan pada perekonomian 

masyarakat. potensi itulah yang kemudian digarap 

dengan serius oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya 

dengan membentuk kampung binaan, salah satunya 

yakni kampung binaan kue di Kelurahan Penjaringan 

Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.  

Mayoritas penduduk di lokasi tersebut 

kebanyakan berprofesi sebagai produsen kue, banyak 

macam-macam jenis olahan kue yang diproduksi di 

kampung tersebut, diantaranya adalah kue basah, kue 

kering, kue pesta, jajanan pasar dan jenis kue lainnya 

sesuai dengan pesanan konsumen. Selain itu, para 

produsen kue di Kelurahan Penjaringan Sari juga 

menerima pesanan nasi kotak dan juga nasi tumpeng.  

Sejak awal dibentuknya kampung binaan kue 

oleh Disperdagin kota Surabaya di Kelurahan 

Penjaringan Sari mulanya hanya terdapat tiga 

produsenkue. Berkat kegigihannya serta program 

pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh 

Disperdagin Kota Surabaya, kini jumlah terakhir pada 

tahun 2015 jumlah produsen kue di kampung binaan 

kue berjumlah 25 orang dan sembilan diantaranya 

mampu memiliki daya saing pada produk olaha kue. 

Selain itu, wilayah tersebut dinobatkan sebagai 

kampung unggulan kue di Kota Surabaya, yang 

bertempat di Kelurahan Penjaringan Sari. Awal 

mulanya tempat ini kurang begitu dikenal sebagai 

kampung pembuatan kue. Seiring dengan 

bertambahnya waktu dan kegigihan dari para produsen 

kue yang konsisten dengan mempertahankan kualitas 

produk olahan kue, maka Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Surabaya  mematangkan kembali 

aspek di kampung tersebut seperti aspek manusia, 

aspek produksi dan permodalan.(Disperdagin Kota 

Surabaya). Salah satu bentuk bantuan nyata 

Disperdagin Kota Surabaya dalam memberdayakan 

UMKM di kampung kue yakni dengan cara 

pendampingan terhadap pelaku UMKM. selain 

pendampingan yang dilakukan oleh Disperdagin, 

pelaku UMKM juga mendapatkan bantuan berupa alat 

pendukung produksi olahan kue. 

Omset yang diperoleh para produsen kue 

sangat menjanjikan, dalam sebulan omset yang bisa 

didapat mencapai 25 juta sampai 30 juta perbulalannya  

dan dalam setahun omset yang didapat mampu 

mencapai angka miliaran rupiah, jika dibandingkan 

dengan kampung binaan Disperdagin Kota Surabaya 

lainnya, kampung binaan kue tergolong memiliki 

omset dengan peringkat tertinggi kedua setelah 

kampung binaan tas. Berikut ini merupakan tabel yang 

menunjukkan omset kampung binaan Disperdagin Kota 

Surabaya. 

 

 

Tabel 4. Data Omset Kampung Binaan Disperdagin 

Kota Surabaya Tahun 2015 

http://disperdagin.surabaya.go.id/kampung/
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Sumber : Disperdagin Kota Surabaya (data diolah) 

 Dari sepuluh kampung binaan tersebut, 

kampung binaan kue merupakan salah satu kampung 

binaan yang berkembang terutama pada sektor 

makanan dibandingkan dengan yang lainnya. Selain 

Sembilan pelaku diantaranya yang memiliki daya 

saing, hal ini juga dapat dibuktikan dengan omset yang 

didapat dari UMKM kampung binaan kue di Kelurahan 

Penjaringan Sari mencapai Rp 1.204.000.000 rupiah 

pertahunnya dan Hal ini tentunya sangat menjanjikan 

bagi usaha skala mikro kecil menengah.  

 Berdasarkan uraian dari latar belakang 

masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yakni, bagaimana strategi 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) 

dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) di kampung binaan kue Kelurahan 

Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya? 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah 

disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan strategi Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) dalam 

memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) di kampung binaan kue Kelurahan 

Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. 

Kerangka Konseptual 

Strategi Organisasi 

Menurut Mardikanto dan Soebiato, secara 

konseptual strategi sering diartikan melalui beragam 

pendekatan, salah satu pendekatan yang ada yakni 

strategi sebagai suatu kegiatan, strategi merupakan 

upaya-upaya yang dilakukan setiap individu, 

organisasi, atau perusahaan untuk dapat memenangkan 

persaingan, demi tercapainya tujuan yang diharapkan 

atau telah ditetapkan. (Mardikanto dan Soebiato, 2013 : 

167-168) 

Menurut teori manajemen strategi, strategi 

dapat diklasikasikan atas dasar tingkatan tugasnya. 

Strategi-strategi yang dimaksud didalam hal ini adalah 

strategi generik yang akan dijabarkan menjadi strategi 

utama/ induk. Porter menyatakan bahwa strategi 

generik merupakan suatu pendekatan strategi yang 

bertujuan untuk dapat mengalahkan pesaing dalam 

indusri yang bergerak sama dengan produk 

tersebut.(Umar, 2005 : 35) 

Fred R. David mengelompokkan strategi 

generik atas empat alternatif strategi yang dipilih untuk 

pengembangan usaha dalam berbagai bentuk. Alternatif 

tersebut diantaranya:  

1. Strategi integrasi vertikal (vertical integration 

strategy), strategi ini lebih menekankan pada 

bentuk pengawasan yang lebih terhadap para 

distributor, pemasok dan para pesaing. Dalam 

strategi integrasi vertikan terdapat tiga strategi 

utama yaitu: 

a. Strategi integrasi ke depan (forward 

integration strategy). 

b. Strategi Integrasi ke bawah (backward 

integration strategy). 

c. Strategi integrasi horisontal (horizontal 

integration strategy). 

2. Strategi intensif (intensive strategy), strategi ini 

merupakan suatu bentuk strategi yang mana dalam 

pelaksanaannya memerlukan usaha-usaha intensif 

untuk dapat meningkatkan posisi persaingan suatu 

organisasi/perusahaan melalui produk yang ada. 

Dalam strategi intensif terdapat tiga strategi utama 

yaitu: 

a. Strategi pengembangan pasar (market 

development strategy). 

b. Strategi pengembangan produk (product 

development strategy). 

No. Jenis Kampung 

Binaan 

Omset 

1.  Kampung Binaan 

Tas 

Rp    

1.832.605.200 

2.  Kampung Binaan 

Kue 

Rp    

1.204.000.000 

3.  Kampung Binaan 

Tempe 

Rp       

660.140.000 

4.  Kampung Binaan 

Sepatu 

Rp       

229.570.000 

5.  Kampung Binaan 

Handycraft 

Rp       

164.040.000 

6.  Kampong Binaan 

Penjahitan 

Rp         

61.570.000 

7.  Kampung Binaan 

Krupuk 

Rp         

51.317.000 

8.  Kampung Binaan 

Paving 

Rp.        

50.602.500 

9.  Kampung Binaan 

Bordir 

Rp.        

37.200.000 

10.  Kampung Binaan 

Keripik Tempe 

Rp         

30.725.000 
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c. Strategi penetrasi pasar (market penetration 

strategy). 

3. Strategi diversifikasi (deversification strategy), 

merupakan suatu bentuk strategi suatu 

organisasi/perusahaan untuk dapat menambah 

suatu produk. Dalam strategi deversifikasi terdapat 

tiga strategi utama yaitu: 

a. Strategi deversifikasi konsentrik (concentric 

diversification strategy). 

b. Strategi deversifikasi konglomerat 

(conglomerate diversification strategy). 

c. Strategi deversifikasi horisontal (horizontal 

diversivication strategy). 

4. Strategi bertahan (defensive strategy), strategi ini 

merupakan suatu bentuk strategi yang suatu 

organisasi/perusahaan agar melakukan 

penyelamatan agar dapat meminimalisir kerugian 

yang lebih besar. Dalam strategi bertahan terdapat 

empat strategi utama yaitu: 

a. Strategi usaha patungan (join venture 

strategy) 

b. Strategi penciutan biaya (retrachment 

strategy) 

c. Strategi penciutan usaha (divestiture strategy) 

d. Strategi likuidasi (liquidation strategy).. 

(David, 2006 : 227) 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan 

untuk mendefinisikan pengertian Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM). 

Menurut Undang-undang nomer 20 tahun 2008  : 

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang 

memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan 

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha dan memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 

juta rupiah). 

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif 

yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 

(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 Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 

milyar rupiah). 

Pemberdayaan UMKM  

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris 

“empowerment” yang mana, secara harfiah memiliki 

arti sebagai “pemberkuasaan”, yakni pemberian serta 

peningkatan “kekuasaan” kepada masyarakat yang 

kurang beruntung (disadvantage). Seperti yang telah 

diungkapkan oleh Jim Ife yakni empowerment aims to 

increase the power of disadvantage.( Hurairah, 2008 : 

82.) 

Menurut Shardlow pemberdayaan, pada 

intinya membahas bagaimana individu, kelompok 

ataupun komunitas berusaha menongontrol kehidupan 

mereka sendiri dan mengusahakan untuk dapat 

membentuk masa depan mereka. (Adi, 2008:78) 

Berawal dari konsep pemberdayaan tersebut, 

maka sesuai dengan peraturan otonomi daerah yang 

ada, yakni dimana masing-masing daerah diberikan 

wewenang dalam memberdayakan masyarakat. dalam 

konteks penelitian ini, pemberdayaan lebih difokuskan 

pada pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM 

menjadi sangat penting karena pemberdayaan UMKM 

secara umum sebagai bentuk dukungan terhadap upaya 

penanggulangan kemiskinan, kesenjangan dan 

kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan daya saing, 

serta revitalisasi pertanian dan perdesaan yang 

merupakan prioritas pembangunan nasional.( 

www.bappenas.go.id) 

 

Proses Pemberdayaan UMKM 

 Jhon M.Choen dan Norman T. Uphoff 

menyebutkan bahwasannya terdapat empat tahapan 

dalam proses pemberdayaan, yakni mengenai 

bagaimana tahap perencanaan, kemudian tahap 

pelaksanaan, kemudian tahap hasil yang diperoleh dari 

pelaksanaan dan evaluasi. ( Malik, Anwari WMK, 

2006 : 29).  

Menurut Karsidi dalam Fithriyah  menyatakan 

bahwa dalam proses pemberdayaan UMKM, langkah-

langkah yang perlu dilakukan yakni: 

1. Identifikasi potensi, hal ini dimaksudkan untuk 

dapat mengetahui karakteristik yang dimiliki 

UMKM dan lingkungan internalnya baik 

lingkungan sosial,ekonomi dan sumber daya alam 

khususnya yang terkait dengan usaha yang digeluti 

dan lingkungan eksternal dari UMKM. pada 

identifikasi ini melibatkan stakeholder UMKM dan 

tokoh masyarakat maupun instansi terkait. 

2. Analisis Kebutuhan, pada tahap ini dilakukan oleh 

perwakilan UMKM yang dapat difasilitasi oleh 

Perguruan Tinggi baik swasta maupun negeri serta 

instansi terkait tentang berbagai kebutuhan dan 

kecenderungan produk dan pasar. Dengan 

demikian, diharapkan mampu mendorong 

terciptanya manifestasi kebutuhan UMKM untuk 
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dapat mencapai tujuan dan kebutuhan bersama. 

3. Rencana Program Kerja Bersama, setelah 

kebutuhan dapat ditentukan, selanjutnya disusun 

sebuah rencana program kerja bersama untuk 

dapat mencapai kondisi yang diinginkan. Dalam 

tahap ini Perguruan Tinggi baik swasta maupun 

negeri serta instansi terkait sebagai fasilitator. 

4. Pelaksanaan Program Kerja Bersama, jika program 

kerja telah disepakati maka langkah selanjutnya 

yakni pelaksanaan program kerja. Dalam tahap ini 

fungsi instansi pemerintah terkait selaku fasilitator, 

sedangkan Perguruan Tinggi baik swasta maupun 

negeri dapat bertindak sebagai jasa konsultasi 

5. Monitoring dan Evaluasi, dalam tahap kali ini 

memiliki fungsi untuk dapat mengetahui hasil 

pelaksanaan program kerja bersama, sehingga 

dapat mengetahui apakah sudah sesuai dengan  

program kerja yang telah ditetapkan bersama. 

(Fithriyah, 2011:21-23) 

Seperti yang telah dijelaskan diatas, mengenai 

proses dalam pemberdayaan UMKM, maka dalam 

penelitian kali ini menggunakan empat tahap yakni: 

Tabel 5. Tahap Pemberdayaan UMKM 

TAHAP PELAKSANAAN 

Perencanaan 1. Identifikadi Potensi 

2. Analisis Kebutuhan 

3. Rencana Program Kerja 

Bersama 

Pelaksanaan Pelaksanaan Program Kerja 

Bersama 

Hasil Hasil yang diperoleh dari 

pelaksanaan program 

Evaluasi Monitoring dan Evaluasi 

Sumber :Fithriyah ( 2011 : 23) 

 Tahap-tahap tersebut digunakan untuk 

menganalisis pemberdayaan Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh Disperdagin 

Kota Surabaya yang dilakukan pada UMKM di 

kampung binaan kue Kelurahan Penjaringan 

Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yaitu 

metode penelitian kualitatif. Sementara tipe penelitian 

yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe 

penelitian deskriptif. Lokasi pada penelitian ini adalah 

di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya 

dan kelompok UMKM di kampung binaan kue 

Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota 

Surabaya. Teknik penentuan informan menggunakan 

teknik purposive sampling kemudian berkembang 

menggunakan teknik snowball sampling. Teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara 

mendalam dan terbuka dan,  penelaahan terhadap 

dokumen tertulis. Teknik analisis data yang digunakan 

peneliti dengan reduksi data, penyajian data, verifikasi 

penarikan dan kesimpulan serta teknik keabsahan data 

dalam penelitian ini dengan menggunakan triangulasi.  

Pembahasan  

Strategi Disperdagin dalam pemberdayaan UMKM 

di Kampung Binaan Kue Kelurahan Penjaringan 

Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. 

Strategi merupakan upaya-upaya yang 

dilakukan setiap individu, organisasi, atau perusahaan 

untuk dapat memenangkan persaingan, demi 

tercapainya tujuan yang diharapkan atau telah 

ditetapkan.( (Mardikanto dan Soebiato, 2013 : 167-

168). Dalam penelitian ini untuk dapat mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan, dalam melakukan pemberdayaan 

UMKM dikampung binaan kue Kelurahan Penjaringan 

Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Disperdagin 

menggunakan strategi pendampingan melalui beberapa 

aspek dalam mengembangkan usaha para pelaku 

UMKM di kampung binaan kue. 

Menurut teori manajemen strategi, strategi 

dapat diklasikasikan atas dasar tingkatan tugasnya. 

Strategi-strategi yang dimaksud didalam hal ini adalah 

strategi generik yang akan dijabarkan menjadi strategi 

utama/ induk. Porter menyatakan bahwa strategi 

generik merupakan suatu pendekatan strategi yang 

bertujuan untuk dapat mengalahkan pesaing dalam 

indusri yang bergerak sama dengan produk 

tersebut.(Umar, 2005 : 35) 

Fred R.David mengelompokkan strategi 

generik atas empat alternatif strategi yang dipilih untuk 

pengembangan usaha dalam berbagai bentuk. Alternatif 

tersebut diantaranya:  

1. Strategi integrasi vertikal (vertical integration 

strategy), strategi ini lebih menekankan pada 

bentuk pengawasan yang lebih terhadap para 

distributor, pemasok dan para pesaing. Dalam 

strategi integrasi vertikan terdapat tiga strategi 

utama yaitu: 

a. Strategi integrasi ke depan (forward 

integration strategy) 

b. Strategi Integrasi ke bawah (backward 

integration strategy) 

c. Strategi integrasi horisontal (horizontal 

integration strategy)  

2. Strategi intensif (intensive strategy), strategi ini 

merupakan suatu bentuk strategi yang mana dalam 

pelaksanaannya memerlukan usaha-usaha intensif 

untuk dapat meningkatkan posisi persaingan suatu 

organisasi/perusahaan melalui produk yang ada. 

Dalam strategi intensif terdapat tiga strategi utama 

yaitu: 

a. Strategi pengembangan pasar (market 

development strategy)  

b. Strategi pengembangan produk (product 

development strategy)  

c. Strategi penetrasi pasar (market penetration 

strategy)  

3. Strategi diversifikasi (deversification strategy), 

merupakan suatu bentuk strategi suatu 

organisasi/perusahaan untuk dapat menambah 

suatu produk. Dalam strategi deversifikasi terdapat 

tiga strategi utama yaitu: 

a. Strategi deversifikasi konsentrik (concentric 

diversification strategy)  



Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 4, Nomor 1,  Januari-April 2016 

 

 8 

b. Strategi deversifikasi konglomerat 

(conglomerate diversification strategy)  

c. Strategi deversifikasi horisontal (horizontal 

diversivication strategy)  

4. Strategi bertahan (defensive strategy), strategi ini 

merupakan suatu bentuk strategi yang suatu 

organisasi/perusahaan agar melakukan 

penyelamatan agar dapat meminimalisir kerugian 

yang lebih besar. Dalam strategi bertahan terdapat 

empat strategi utama yaitu: 

a. Strategi usaha patungan (join venture 

strategy)  

b. Strategi penciutan biaya (retrachment 

strategy)  

c. Strategi penciutan usaha (divestiture strategy)  

d. Strategi likuidasi (liquidation strategy). 

(David, 2006 : 227) 

Pada penelitian ini, strategi yang relevan 

dalam rangka pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Disperdagin Kota Surabaya dalam mengembangkan 

usaha para pelaku UMKM yakni strategi intensif 

melalui tiga strategi utama yakni: strategi 

pengembangan produk, strategi pengembangan pasar, 

dan strategi penetrasi pasar.  

Strategi pengembangan produk, merupakan 

suatu bentuk usaha untuk meningkatkan penjualan 

melalui perbaikan produk/jasa.(  (David, 2006 : 227) 

Pengembangan produk tentunya lebih fokus pada aspek 

produksi, dalam hal ini Disperdagin Kota Surabaya 

dalam mengembangkan produk melakukan berbagai 

macam pembinaan dan pelatihan terkait produk olahan 

kue yang dihasilkan para pelaku UMKM di kampung 

binaan kue. Dalam mempertahankan kualitas dan mutu 

produk olahan kue yang dihasilkan para pelaku 

UMKM, Disperdagin Kota Surabaya melakukan 

berbagai macam pembinaan melalui pelatihan 

pembuatan kue, kegiatan magang ke tempat-tempat 

usaha kue yang telah berhasil dan sudah maju, 

kemudian dari aspek produksi ini dinas juga 

memberikan pelatihan dalam pembuatan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) sehingga pelaku UMKM 

memiliki pedoman dalam proses produksi olahan kue 

dan masing-masing produk yang mereka hasilkan 

memiliki standar yang telah ditentukan bersama dalam 

satu kelompok. 

Selanjutnya strategi pengembangan pasar 

yang merupakan suatu bentuk usaha untuk 

memperkenalkan produk/jasa ke area yang lebih luas. 

(David, 2006 : 227) Dalam hal ini Disperdagin Kota 

Surabaya dalam mengembangkan pasar sebagai bentuk 

memperkenalkan produk/jasa ke area yang lebih luas 

melalui berbagai macam fasilitas dan pembinaan dari 

Disperdagin Kota Surabaya. Dalam hal ini  

Disperdagin Kota Surabaya memberikan wadah bagi 

pelaku UMKM untuk bisa menaruh produk kuenya di 

sentra UKM yang ada di Merr dan juga dapat menaruh 

produknya di tempat-tempat perbelanjaannya seperti di 

Cito, ITC dan Siola. Selain itu, pelaku UMKM juga 

diajak oleh Disperdagin Kota Surabaya untuk bisa 

mendeteksi pasar sehingga mereka bisa melihat situasi 

dan gambaran yang ada di pasar agar mereka bisa 

menitipkan produknya di toko atau warung-warung. 

Kemudian strategi penetrasi pasar yang 

merupakan suatu bentuk usaha untuk meningkatkan 

pangsa pasar untuk produk/jasa melalui pemasaran 

yang lebih besar dan luas. (David, 2006 : 227) Dalam 

hal ini pendampingan yang dilakukan oleh Disperdagin 

Kota Surabaya dalam memperluas pasar serta 

memperkenalkan produk olahan kue dilakukan melalui 

pameran-pameran baik ditingkat lokal hingga pameran 

yang diadakan oleh pemerintah ditingkat nasional. 

Selain itu diadakan pula temu bisnis yang bertujuan 

untuk dapat membantu para pelaku UMKM untuk 

dapat memperomosikan produknya. Pada aspek 

pemasaran ini, dinas juga membantu pemasarannya 

melalui pemasaran produk olahan kue di Penjaringan 

Sari ini kepada SKPD yang ada di Surabaya sehingga 

banyak dari Pemkot Surabaya ketika sedang 

mengadakan acara ataupun pelatihan mereka 

melakukan pemesanan kepada pelaku UMKM di 

kampung binaan kue Kelurahan Penjaringan Sari. 

Selain strategi yang digunakan oleh 

Disperdagin Kota Surabaya melalui pendampingan 

pada aspek produksi yang relevan dengan teori strategi 

pengembangan produk dan pendampingan pada aspek 

pemasaran yang relevan dengan strategi pengembangan 

pasar serta strategi penetrasi pasar. Disperdagin juga 

melakukan strategi pemberdayaan UMKM di kampung 

binaan kue melalui pendampingan pada aspek 

manajemen dan juga aspek teknologi. 

Pada aspek manajemen, strategi yang 

dilakukan oleh Disperdagin Kota Surabaya tidak hanya 

difokuskan dalam hal pembukuan usaha pelaku 

UMKM saja, akantetapi dari dinas juga memberikan 

pembinaan meliputi legalitas usaha karena legalitas 

usaha merupakan salah satu faktor penting dalam 

penunjang perkembangan usaha mereka. Legalitas 

usaha yang diberikan oleh Disperdagin Kota Suabaya 

yakni meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),  

terus Tanda Daftar Industri (TDI), kemudian Sertifikt 

halal dan P-IRT dan pemberian hak merk.  

Pada aspek teknologi, Strategi yang dilakukan 

oleh Disperdagin Kota Surabaya lebih ditekankan pada 

peningkatan alat produksi yang digunakan oleh pelaku 

UMKM. kegiatan yang dilakukan yakni melalui 

pemberian bantuan alat-alat produksi serta alat 

pendukung lainnya dalam keberlangsungan usaha kue 

bagi para pelaku UMKM di kampung binaan kue 

Kelurahan Penjaringan Sari. Mungkin yang pada 

mulanya proses produksi dilakukan secara manual kini 

bisa dilakukan dengan mesin. Selain itu dalam 

memanfaatkan teknologi yang semakin canggih ini, 

untuk pemasarannya juga akan dibuatkan website oleh 

pendamping. Sehingga hal ini selain dapat menunjang 

proses produksi dan juga dapat meningkatkan kapasitas 

produksi, dengan adanya peningkatan teknologi 

melalui pemanfaatan media online untuk pemasaran 

tentunya juga akan dapat memperluas pasar pelaku 

UMKM di kampung binaan kue Kelurahan Penjaringan 

Sari. 



Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 4, Nomor 1,  Januari-April 2016 

 

 
9 

Tahapan Pemberdayaan UMKM Di Kampung 

Binaan Kue Kelurahan Penjaringan Sari  

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 

pasal 1 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan 

masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan 

iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro 

kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan 

berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.  

Dalam penelitian ini, sebagai bentuk pengembangan 

terhadap UMKM di kampung binaan agar dapat 

tumbuh dan berkembang Disperdagin Kota Surabaya 

melakukan pemberdayaan terhadap UMKM di 

kampung binaan kue melalui beberapa tahapan dalam 

proses pemberdayaan.  

Jhon M.Choen dan Norman T. Uphoff 

menyebutkan bahwasannya terdapat empat tahapan 

dalam proses pemberdayaan, yakni mengenai 

bagaimana tahap perencanaan, kemudian tahap 

pelaksanaan, kemudian tahap hasil yang diperoleh dari 

pelaksanaan dan evaluasi. ( Malik, Anwari WMK, 

2006 : 29).  

  Begitu pula penelitian ini, peneliti akan 

menjabarkan hasil temuan kedalam empat tahap 

pemberdayaan sebagai berikut: 

Perencanaan 

Perencanaan merupakan suatu kegiatan 

penetapan tujuan yang hendak dicapai, yang mana 

dalam tahap ini bertujuan untuk dapat memperbaiki 

program kerja yang sudah ada sebelumnya bahkan 

dapat memunculkan program kerja baru yang sesuai 

dengan kondisi pelaku UMKM dilapangan sehingga 

program kerja yang diciptakan oleh Disperdagin Kota 

Surabaya menjadi efektif dan tepat sasaran. Dalam 

perencanaannya perlu diperhatikan beberapa aspek 

pendukung lainnya seperti potensi yang dimiliki pelaku 

UMKM di kampung binaan kue dan juga analisi 

kebutuhan pelaku UMKM itu sendiri. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Karsidi 

dalam Fithriyah, identifikasi potensi dimaksudkan 

untuk dapat mengetahui karakteristik yang dimiliki 

UMKM dan lingkungan internalnya baik lingkungan 

sosial, ekonomi dan sumber daya alam khususnya yang 

terkait dengan usaha yang digeluti dan lingkungan 

eksternal dari UMKM. Sedangkan analisis kebutuhan 

dimaksudkan untuk dapat mengetahui berbagai 

kebutuhan dan kecenderungan produk dan pasar, yang 

mana hal ini diharapkan mampu mendorong 

terciptanya manifestasi kebutuhan UMKM untuk dapat 

mencapai tujuan dan kebutuhan bersama.  (Fithriyah, 

2011:21-22) 

Identifikasi potensi pelaku UMKM di 

kampung binaan kue dilakukan dengan melihat atas 

peluang yang ada dikampung tersebut, karena 

mayoritas penduduk disana merupakan warga Rusun 

Penjaringan Sari dan terdapat beberapa pelaku usaha 

yang setiap hari melakukan produksi sehingga yang 

awalnya hanya terdapat 3 sampai 5 pelaku usaha kini di 

Kelurahan Penjaringan Sari telah terbentuk kelompok 

UMKM kue. Pelaku UMKM di kampung binaan kue 

memiliki potensi yang bagus dalam menghasilkan 

produk olahan kue jika dibandingkan dengan UMKM 

kue lainnya bahkan kualitas dan cita rasanya juga lebih 

bagus jika dibandingkan kue yang ada dipasaran.  

Selain mengidentifikasi potensi yang dimiliki 

pelaku UMKM, dalam tahap ini juga perlu 

mengidentifikasi analisis kebutuhan para pelaku 

UMKM, terkait apa yang mereka butuhkan, bantuan 

alat, pelatihan, serta program maupun kegiatan-

kegiatan yang dibutuhkan pelaku usaha dan juga terkait 

permasalahan-permasalahan dan hambatan yang 

dialami. Setelah kebutuhan pelaku UMKM dapat 

ditentukan maka Disperdagin Kota Surabaya dapat 

membuat program kerja dalam rangka pemberdayaan 

kepada pelaku UMKM di kampung binaan kue yang 

efektif dan tapat saran sesuai dengan kebutuhan 

bersama. Dalam hal ini, perencanaan program kerja 

Disperdagin Kota Surabaya melibatkan pelaku UMKM 

melalui survey yang dilakukan oleh dinas terkait 

kebutuhan pelaku UMKM. Adapun program 

pemberdayaan yang diputuskan yakni terkait fasilitasi 

pengembangan UMKM di kampung dan sentra industri 

potensial di Surabaya melalui pendampingan yang 

mencakup empat aspek, yakni: aspek produksi, aspek 

teknologi, aspek manajemen dan aspek pemasaran. 

Pelaksanaan 

Setelah terciptanya suatu program kerja dalam 

pemberdayaan terhadap UMKM di kampung binaan 

kue, maka tahapan selanjutnya yakni tahap pelaksanaan 

program kerja. Dalam tahap ini fungsi instansi 

pemerintah terkait selaku fasilitator. (Fithriyah, 

2011:22) Pada penelitian ini. Disperdagin Kota 

Surabaya merupakan fasilitator dalam program 

pemberdayaan terkait fasilitasi pengembangan UMKM 

di kampung dan sentra industri potensial di Surabaya 

melalui pendampingan terhadap para pelaku UMKM. 

Pendampingan yang dilakukan mencakup empat aspek, 

yakni:  

Pertama, pendampingan pada aspek produksi 

dalam rangka meningkatkan keterampilan dan 

pengembangan variasi produk, serta mempertahankan 

kualitas dan mutu produk olahan kue para pelaku 

UMKM. Pembinaan yang dilakukan dalam hal ini 

yakni pelatihan pembuatan kue, kegiatan magang ke 

tempat-tempat usaha kue yang telah berhasil dan sudah 

maju, kemudian pelatihan dalam pembuatan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) sehingga pelaku UMKM 

di kampung binaan kue memiliki pedoman dalam 

proses produksi olahan kue. Dan masing-masing 

produk yang mereka hasilkan memiliki standar yang 

telah ditentukan bersama dalam satu kelompok. 

Kedua, pendampingan pada aspek manajemen 

tidak hanya dilakukan dalam hal pembukuan usaha 

mereka saja, akantetapi dari dinas juga memberikan 

pembinaan meliputi legalitas usaha yang meliputi Surat 

Izin Usaha Perdagangan (SIUP),  terus Tanda Daftar 

Industri (TDI), kemudian Sertifikt halal dan P-IRT dan 
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pemberian hak merk. Berikut ini merupakan data 

terkait Legalitas usaha yang dimiliki oleh pelaku 

UMKM di kampung binaan kue. 

Ketiga, pendampingan pada aspek teknologi 

lebih ditekankan pada peningkatan alat produksi yang 

digunakan oleh pelaku UMKM. kegiatan yang 

dilakukan yakni melalui pemberian bantuan alat-alat 

produksi serta alat pendukung lainnya dalam 

menunjang keberlangsungan usaha kue bagi para 

pelaku UMKM di kampung binaan kue Kelurahan 

Penjaringan Sari. dalam memanfaatkan teknologi yang 

semakin canggih, untuk pemasarannya juga akan 

dibuatkan website oleh pendamping sehingga dapat 

memperluas pasar pelaku UMKM di kampung binaan 

kue Kelurahan Penjaringan Sari. 

Keempat, pendampingan pada aspek 

pemasaran, dilakukan dengan cara memperluas akses 

pasar melalui pameran-pameran baik ditingkat lokal 

hingga pameran yang diadakan oleh pemerintah 

ditingkat nasional. Diadakan pula temu bisnis yang 

bertujuan untuk dapat membantu para pelaku UMKM 

untuk dapat memperomosikan produknya. Disperdagin 

Kota Surabaya juga memberikan wadah bagi pelaku 

UMKM untuk bisa menaruh di sentra UKM yang ada 

di Merr dan juga dapat menaruh produknya di tempat-

tempat perbelanjaannya seperti di Cito, ITC dan Siola. 

Selain itu Selain itu, dinas juga membantu 

pemasarannya melalui pemasaran produk olahan kue di 

Penjaringan Sari ini kepada SKPD yang ada di 

Surabaya sehingga banyak dari Pemkot Surabaya 

ketika sedang mengadakan acara ataupun pelatihan 

mereka melakukan pemesanan kepada pelaku UMKM 

di kampung binaan kue Kelurahan Penjaringan Sari. 

 Pada tahap ini, pendampingan yang dilakukan 

juga melibatkan tenaga pendamping untuk 

mendampingi pelaku UMKM di lapangan, yang mana 

tugas dari pendamping setiap harinya mereka 

memonitoring berbagai macam permasalahan dan 

hambatan yang dialami oleh para pelaku UMKM serta 

berbagai kebutuhan para pelaku UMKM dalam 

menunjang perkembangan usaha mereka. Proses 

pendampingannya dilakukan melalui pertemuan rutin 

yang diadakan satu bulan sekali dan juga kunjungan 

rutin ke masing-masing pelaku UMKM satu minggu 

sekali.  

Dalam mensukseskan pelaksanaan program 

pemberdayaan UMKM di kampung binaan kue, 

ditunjang dengan adanya  klinik UMKM yang 

berfungsi sebagai jasa konsultasi bagi pelaku UMKM. 

Pada tahap ini Perguruan Tinggi baik swasta maupun 

negeri dapat bertindak sebagai jasa konsultasi. 

(Fithriyah, 2011:22)  Pada penelitian ini. Pihak 

Disperdagin Kota Surabaya menjalin kerjasama dengan 

pihak Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) 

sebagai jasa konsultan dalam klinik UKM sehingga 

para pelaku UMKM dapat berkonsultasi dan diberikan 

solusi mengenai berbagai permasalahan dan hambatan 

yang dialami oleh para pelaku UMKM dilapangan 

dalam mengembangkan usahanya.  

Hasil 

Dari proses pelaksanaan pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Disperdagin Kota Surabaya kepada para 

pelaku UMKM di kampung binaan kue melalui 

berbagai program kegiatan yang telah disebutkan dan 

dijelaskan dalam bagian sebelumnnya, hasil yang 

didapat dari pelaksanaan pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Disperdagin Kota Surabaya kepada para 

pelaku UMKM di kampung binaan kue dapat dilihat 

dari omset dan juga kapasitas produksi para pelaku 

UMKM di kampung binaan kue. Pada tahun 2015 

kemarin omset yang didapat oleh pelaku UMKM di 

kampung binaan kue satu tahunnya bisa mencapai 

1.204.000.000 rupiah dengan kapasitas produksi 

sebanyak 602.000 olahan kue. hal ini tetntunya sangat 

menjanjikan bagi usaha skala kecil menengah.  

Selain melihat hasil melalui omset dan 

kapasitas produksinya, hasil yang diperoleh yakni 

terkait perkembangan dan peningkatan pelaku UMKM, 

yang mana pada awalnya hanya terdapat 3 sampai 5 

pelaku UMKM kini di kampung binaan kue Kelurahan 

Penjaringan Sari sudah terdapat 25 pelaku UMKM 

produksi olahan kue dan dari 25 pelaku tersebut 9 

diantaranya merupakan UMKM berdaya saing dari 

jumlah 78 kampung dan sentra UMKM yang ada di 

Surabaya.  

Hasil dari pemberdayaan tentunya 

memberikan banyak manfaat yang diperoleh para 

pelaku UMKM, dengan adanya pelatihan dan juga 

kegiatan-kegiatan lainnya, hal ini tentunya dapat 

menambah wawasan mereka mengenai usaha dibidang 

olahan kue. Lebih khusus, mereka dapat meningkatkan 

kualitas produk olahan kue dan dapat memperluas 

pemasaran mereka. Selain itu, dari pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Disperdagin Kota Surabaya kepada 

pelaku UMKM di kampung binaan kue dirasakan oleh 

banyak pihak selain dirasakan langsung manfaatnya 

oleh para pelaku UMKM, pemberdayaan ini juga di 

rasakan oleh tetangga disekeliling para pelaku UMKM, 

karena yang awalnya dulu mereka tidak bisa membuat 

kue, mereka bisa belajar membuat kue sehingga hal ini 

dapat menambah penghasilan mereka.  

Monitoring dan Evaluasi 

Pada tahap monitoring dan evaluasi ini 

memiliki fungsi untuk dapat mengetahui hasil 

pelaksanaan program kerja bersama, sehingga dapat 

mengetahui apakah sudah sesuai dengan program kerja 

yang telah ditetapkan bersama. (Fithriyah, 2011:23) 

Sebagaimana pada penelitian ini setelah dilakukannya 

proses pengimplementasian program pemberdayaan 

oleh Disperdagin Kota Surabaya terhadap para pelaku 

UMKM di kampung binaan kue, maka tahap terakhir 

dalam pemberdayaan UMKM yakni tahap monitoring 

dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan 

terkait target yang telah ditentukan oleh Dinas, 

monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka 

pemberdayaan UMKM di kampung binaan dilakukan 

menjadi dua bagian, yaitu monitoring dan evaluasi 

antara Dinas dan pendamping, kemudian pendamping 

kepada pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan  Dinas 

memiliki tenaga pendamping yang bertugas untuk 
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mendampingi para pelaku UMKM di lapangan 

sekaligus sebagai penjembatan antara Dinas dan pelaku 

UMKM. 

Pada tahap monitoring dan evaluasi antara 

pendamping dengan pelaku UMKM, untuk 

monitoringnya dilakukan selama mendampingi pelaku 

UMKM dilapangan, yang dilakukan yakni  terkait 

persoalan-pesoalan yang dialami oleh para pelaku 

UMKM dan juga target yang telah ditentukan oleh 

dinas, sehingga sebisa mungkin pendamping selalu 

memonitoring para pelaku UMKM untuk dapat 

mencapai target yang telah ditentukan. Jadi setiap kali 

sehabis ada pelatihan semisal pembuatan kue, 

pendamping langsung mengevaluasi apa yang kurang 

dalam proses produksi yang dilakukan. Sedangkan 

evaluasi yang dilakukan pendamping dengan pelaku 

UMKM dilakukan secara bulanan dan juga tahunan, 

yakni pada akhir tahun yang mana pada evaluasi akhir 

tahun tersebut dibandingkan dengan data tahun 

kemarin misalnyakan awal kemarin itu omsetnya 

seperti apa, kemudian kapasitas produksinya seperti 

apa nantik dibandingka dengan tahun sekarang.  

Sedangkan tahap monitoring dan evaluasi 

antara Dinas dengan Pendamping UMKM, untuk 

monitoringnya dilakukan  setiap minggu sekali, Dinas 

dan pendamping melakukan sharing tentang apa yang 

terjadi di kampung binaan. Sedangkan evaluasi yang 

dilakukan Dinas dengan pendamping dilakukan secara 

berkala yakni evaluasi setiap mingguan, bulanan dan 

tahunan terkait kendala dan juga persoalan yang ada 

dilapangan. 

Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Strategi yang digunakan oleh Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian Kota Surabaya dalam 

memberdayakan UMKM di kampung binaan kue 

Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut 

Kota Surabaya yakni menggunakan strategi 

intensif melalui strategi utama yakni 

pengembangan produk, strategi pengembangan 

pasar dan strategi penetrasi pasar. Selain itu, 

Disperdagin Kota Surabaya juga menggunakan 

strategi peningkatan teknologi serta strategi 

peningkatan manajemen pelaku UMKM. 

2. Tahapan-tahapan yang dilakukan Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya 

dalam memberdayakan UMKM di kampung 

binaan kue Kelurahan Penjaringan Sari yakni 

sebagaimana berikut: 

a. Tahapan perencanaan : Pada tahap ini, dalam  

perencanaan program kerja maupun kegiatan 

yang akan dilakukan, Disperdagin Kota 

Surabaya melibatkan pelaku UMKM melalui 

survey yang dilakukan oleh dinas terkait 

kebutuhan pelaku UMKM. 

b. Tahapan Pelaksanaan : Pada tahap ini, Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian bertindak 

sebagai fasilitator dalam pelaksanaan program 

yang telah ditentukan dan dalam pelaksanaa 

pemberdayaan UMKM di kampung binaan 

kue juga melibatkan pihak perguruan tinggi 

sebagai jasa konsultasi. 

c. Tahapan Hasil : Pada tahap ini, hasil yang 

diperoleh dari pelaksanaan pemberdayaan 

yakni: dari segi omset yang didapat oleh 

pelaku UMKM di kampung binaan kue pada 

tahun 2015 satu tahunnya mencapai 

1.204.000.000 rupiah dengan kapasitas 

produksi sebanyak 602.000 olahan kue. hal ini 

tetntunya sangat menjanjikan bagi usaha skala 

kecil menengah. Dari segi perkembangan dan 

peningkatan pelaku UMKM, yang awalnya 

hanya terdapat 3 sampai 5 pelaku UMKM kini 

di kampung binaan kue Kelurahan 

Penjaringan Sari sudah terdapat 25 pelaku 

UMKM produksi olahan kue dan 9 

diantaranya merupakan UMKM berdaya saing 

dari jumlah 78 kampung dan sentra UMKM 

yang ada di Surabaya. 

d. Tahapan Monitoring dan Evaluasi : Pada 

tahap ini Monitoring dan evaluasi dilakukan 

menjadi dua bagian, antara pendamping 

kepada pelaku UMKM, kemudian Dinas dan 

pendamping. Pada tahap monitoring dan 

evaluasi antara pendamping dengan pelaku 

UMKM, untuk monitoringnya dilakukan 

selama mendampingi pelaku UMKM 

dilapangan dan evaluasinya dilakukan secara 

bertahap yakni bulanan dan juga tahunan 

terkait perkembangan UMKM dari tahun 

ketahun. Sedangkan tahap monitoring dan 

evaluasi antara Dinas dengan Pendamping 

UMKM, untuk monitoringnya dilakukan 

setiap minggu sekali terkait persoalan yang 

terjadi di kampung binaan. dan evaluasinya 

dilakukan secara berkala yakni evaluasi setiap 

mingguan, bulanan dan tahunan terkait 

kendala dan juga persoalan selama dilapangan 

Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah 

diperoleh, maka peneliti mengajukan beberapa saran 

bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

pemberdayaan UMKM di kampung binaan kue 

Kelurahan Penjaringan Sari. Adapun saran yang 

dikemukakan adalah sebagaimana berikut: 

1. Perlu dilakukan pendampingan pada pelaku 

UMKM secara intensif melalui penambahan 

tenaga pendamping dengan jatah satu kampung 

binaan mendapatkan jatah satu pendamping 

sehingga hal ini akan dapat lebih mengintensifkan 

pendampingan yang dilakukan selama dilapangan. 

2. Lebih menekankan program pembinaan pada 

pelaku UMKM melalui pemberian motivasi usaha 

bagi pelaku UMKM, sehingga pelaku UMKM 

dapat termotivasi untuk terus meningkatkan dan 

mengembangkan usaha yang dilakukan. 
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3. Perlu ditekankan pelatihan pemasaran melalui 

media sosial kepada para pelaku UMKM sehingga 

hal ini akan dapat memperluas pemasaran produk 

olahan kue para pelaku UMKM, karena hanya 

sebagian pelaku UMKM saja yang telah 

memanfaatkan media sosial sebagai media 

pemasaran dan kebanyakan masih menggunakan 

sistem pemesanan serta dijual keliling. 
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