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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang selalu diusahakan untuk 

diminimalisasi, bahkan jika mungkin dihilangkan. Dalam menanggulangi 

kemiskinan dibutuhkan pemikiran yang mendalam secara komprehensif, 

terintegrasi dan berkelanjutan karena kemiskinan memiliki masalah yang 

kompleks sehingga banyak aspek yang mempengaruhinya. Salah satu upaya 

penanggulangan kemiskinan adalah dengan memberdayakan masyarakat miskin 

melalui usaha mikro (Rudjito, 2003). 

Peranan pengusaha kecil, menengah dan koperasi menyangkut pemenuhan 

kebutuhan hak asasi manusia berbangsa dan bernegara yaitu kesejahteraan 

masyarakat (society well being) dan keamanan atau kestabilan nasional (national 

security/stability). Umumnya masyarakat yang rentan terhadap masalah 

kesejahteraannya adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan ( 

Sanim, 2002).  

Di Indonesia, sebelum krisis ekonomi, pada tahun 1996  terdapat sekitar 

34,5 juta penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Tahun 2005, jumlah penduduk 

miskin di Indonesia semakin bertambah yaitu menjadi 35,1 juta atau 15,97 persen 

dari total penduduk Indonesia, 63,6 persen diantaranya berdomisili di pedesaan. 

Walaupun angka ini lebih rendah dibandingkan dengan kondisi tahun 2001, 

namun masih tetap lebih tinggi dibandingkan  tahun 1996 atau sebelum terjadinya 

krisis ekonomi. 
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Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 1996-2005 

Tahun Jumlah Penduduk Miskin 
(Juta) 

Persentase Penduduk Miskin 

1996 34,5 17,7 

1998 49,5 24,2 

1999 47,9 23,4 

2000 37,2 18,9 

2001 37,1 18,4 

2002 35,7 17,6 

2003 37,3 17,4 

2004 36s,1 16,7 

2005 35,1 15,97 

Sumber : Statistik Indonesia 2006, BPS. 

 

Menurut Rudjito (2003), alternatif yang paling mungkin untuk mengatasi 

kemiskinan secara jangka panjang dan struktural adalah melalui program ekonomi 

yang bersifat pemberdayaan  ekonomi rakyat. Mayoritas orang miskin berada di 

daerah yang bergantung pada pertanian dan industri yang berbasis sumber daya 

alam. Pengembangan ekonomi daerah ini diharapkan akan mampu membuka 

kembali daya tampung ekonomi daerah yang kapasitasnya saat ini sudah tidak 

dapat menampung perkembangan populasi pedesaan. Dengan menciptakan 

kesempatan berusaha di daerah, kapasitas produktif ekonomi daerah dapat 

dikembangkan. Dituntut peran aktif pemerintah pada umumnya dan pemerintah 

daerah pada khususnya terlebih lagi otonomi daerah sudah mulai dilaksanakan 

sejak 2001 agar Pemda  menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing. 

Usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran starategis dalam kegiatan 

perekonomian masyarakat di Indonesia. Peran strategis usaha kecil bagi 

perekonomian Indonesia berdasarkan data statistik tahun 2006, dapat dilihat dari 
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beberapa aspek, yaitu pertama jumlah usaha kecil cukup banyak yaitu 43 Juta unit 

usaha dan mampu menyerap 79 juta tenaga kerja atau 88,70 persen dari total 

tenaga kerja yang terdapat di sektor usaha kecil, menengah dan besar. Kedua, 

usaha kecil memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PDB (pendapatan 

domestik bruto) nasional Indonesia, pada tahun 2004 UMKM menyumbang 56,13 

persen dari PDB. Angka ini kemudian meningkat menjadi 56,48 persen atau 

1.749.546.900 Juta pada tahun 2005. ketiga, usaha kecil mampu memasuki 

berbagai usaha (multi sektor) mulai dari pertanian sampai dengan sektor jasa dan 

60,32 persen bergerak di sektor pertanian. Keempat, usaha kecil sebagai 

pendukung bagi usaha menengah dan usaha besar, karena usaha kecil mampu 

menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan usaha menengah dan usaha 

besar (Kementrian Koperasi dan UKM, 2006). 
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Tabel 2. Jumlah Unit Usaha  Tahun 2000 - 2006 
Skala 
usaha 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 

Kecil 38.669.355 99.85 39.869.505 99,85 41.301.263 99,85 42.457.756 99.81 43.158.468 99.85 44.621.823 99 46.822.965 99,75 

Menengah 54.632 0.14 57.681 0,14 61.052 0,15 59.589 0.10 63.361 0.15 66.778 0,15 86.711 0,18 

UKM 38.723.987 99.99 39.927.186 99,99 41.362.315 99,99 42.535.336 99.99 43.221.829 99.99 44.689.608 99,99 46.929.636 99,98 

Besar 1.973 0.01 2.084 0,01 2.198 0,01 2.169 0.01 2.248 0.01 4.171 0,01 5.204 0,01 

Total 38.725.960 100 39.929.270 100 41.364.513 100 42.537.505 100 43.224.077 100 44.693.779 100 46.936.840 100 

Sumber : Kementrian Koperasi dan UKM, 2006 



5 
 

Kemampuan UMKM yang berkembang saat ini belum cukup merata 

kepada seluruh UMKM, terutama karena terbatasnya jumlah dan kualitas dari 

lembaga pengembangan bisnis. Kebijakan pemberdayaan pelaku UMKM 

merupakan salah satu aspek yang harus diselesaikan. Karena itu peran pemerintah 

sebagai pembuat kebijakan dan fasilitator dunia usaha harus memberikan arahan 

yang cukup jelas. Artinya apabila struktur makro perekonomian di Indonesia 

terbenahi dan kondisinya semakin membaik, maka UMKM pun menjadi sektor 

perekonomian yang menjanjikan dari sekedar hanya sebagai lahan penyambung 

hidup. 

Dengan terbitnya kebijakan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, 

khususnya Kabupaten/Kota lebih mempunyai ruang yang luas untuk mengelola 

rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakatnya. 

Seiring dengan hal ini, penanggulangan kemiskinan juga harus dilakukan pada 

tingkat daerah terkecil, namun fungsi dasar pemerintah daerah tetap sebagai 

fasilitator, regulator, serta motivator. Artinya pemerintah daerah mempunyai 

peran yang sangat sentral karena lebih mengerti dan memahami potensi, 

tantangan, kekuatan dan kelemahan daerah masing-masing. Namun pelibatan 

unsur-unsur lain di luar daerah juga tetap menjadi syarat mutlak yang harus 

dipenuhi karena apabila pemerintah daerah mengabaikan hal ini, maka kegagalan 

pembangunan Indonesia selama masa orde lama dan baru akan terulang kembali. 

Kebijakan Pemerintah Indonesia di bidang Otonomi Daerah, telah 

berpengaruh secara nyata terhadap sistem pemerintahan dan keuangan. Dari 

sentralisasi kepada desentralisasi. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 

1999, di mana pemberian kewenangan otonomi daerah tersebut adalah dalam 
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wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, termasuk dalam hal ini 

terutama adalah kewenangan dalam desentralisasi fiskal sebagaimana diatur 

dalam UU Nomor 25 tahun 1999.  

Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal mengandung suatu implikasi 

bahwa transfer dana ke daerah melalui dana perimbangan menunjukkan jumlah 

yang semakin besar, sehingga kemampuan keuangan daerah meningkat disertai 

dengan peningkatan kewenangan dalam pengelolaannya.  

Dampak dari kebijakan otonomi daerah telah menimbulkan peluang 

peningkatan kegiatan perekonomian daerah, terutama di daerah luar Jawa, yang 

selama ini mengalami ketinggalan dibanding Jakarta atau Jawa. Kegiatan bisnis 

daerah yang semakin berkembang tersebut pada gilirannya akan menarik investor 

untuk menanamkan modalnya di daerah, termasuk dalam hal ini adalah lembaga 

keuangan mikro dan perbankan. Kehadiran mereka diharapkan akan semakin 

meningkatkan bisnis daerah yang bersangkutan, melalui berbagai produk yang 

ditawarkannya.  

Kota padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat telah dikenal 

sebagai daerah yang mempunyai karakter sosial dengan jiwa dagang yang kuat 

(Suhairi, 2001). Jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) merupakan faktor penting 

dalam membangun daya saing dan daya tahan dalam menanggulangi kemiskinan 

dan pengembangan ekonomi daerah (Sumodiningrat, 2003). Kota Padang sebagai 

salah satu daerah otonom memiliki kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung 

jawab kepada pemerintah secara proporsional terhadap pembangunan 

perekonomian daerah. Pembangunan daerah Kota Padang merupakan bagian 

integral dari pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan pembangunan nasional 
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yang disesuaikan dengan kondisi, potensi serta permasalahnnya. Pelaku ekonomi 

Kota Padang saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM). Namun pengembangan UMKM masih dihadapkan pada berbagai 

masalah dan kebijakan. Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan 

fasilitator dunia usaha harus mampu memberikan arahan yang cukup jelas. Oleh 

sebab itu perlu perencanaan strategis, rasional, sistematis dan komprehensif dalam 

pengembangan UMKM dalam era otonomi daerah sebagai pedoman dalam 

pembangunan perekonomian daerah melalui pengembangan UMKM untuk 

memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara ringkas 

latar belakang penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Pengembangan Perekonomian Indonesia 

Pengembangan dan 
Pertumbuhan 

Perekonomian Rakyat 

Pemberdayaan 
UMKM FOKUS FOKUS

BASIS 

Pelaksanaan Otonomi Daerah 

Gambar 1. Diagram Alir Latar Belakang Penelitian 
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1.2. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana kinerja pembangunan daerah seluruh Kabupaten/Kota yang 

ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat sebelum dan sesudah otonomi 

daerah, guna mengetahui posisi pembangunan daerah Kota Padang. 

2. Faktor-faktor lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) dan internal 

(kekuatan dan kelemahan) apa saja yang mempengaruhi pengembangan 

UMKM di wilayah Kota padang Provinsi Sumatera Barat. 

3. Bagaimana pengelolaan UMKM, di wilayah Kota Padang sebagai salah 

satu penunjang perekonomian wilayah Provinsi Sumatera Barat 

4. Bagaimana strategi pengembangan potensi UMKM pada setiap sub sektor 

dalam upaya pengembangan sektor perekonomian dalam era otonomi 

daerah 

5. Bagaimana strategi prioritas untuk pengembangan UMKM dalam era 

otonomi daerah di wi layah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis kinerja pembangunan daerah seluruh Kabupaten/Kota di 

wilayah Provinsi Sumatera Barat sebelum dan sesudah desentralisasi, guna 

mengetahui posisi pembangunan daerah Kota Padang. 

2. Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor strategis (faktor internal dan 

eksternal) yang berpengaruh terhadap pengembangan UMKM dalam era 

otonomi daerah di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat 

3. Merumuskan dan menyusun strategi pengembangan UMKM dalam era 

otonomi daerah di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat 
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4. Merekomendasikan strategi prioritas pengembangan UMKM dalam era 

otonomi daerah di wilayah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat 

1.4.Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini merupakan sarana pengembangan wawasan dalam 

menganalisis kinerja pembangunan sesudah dan sebelum desentralisasi 

serta keseimbangan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah dan instansi 

terkait dengan suatu rencana yang strategis di dalam pengembangan 

UMKM dalam era otonomi daerah di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi 

Sumatera Barat, khususnya pengembangan UMKM di Kota Padang 

3. Sebagai salah satu referensi bagi berbagai pihak yang terkait dalam 

pengembangan UMKM. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

 Lingkup penelitian ini dibatasi sampai dengan penyusunan strategi 

prioritas pengembangan UMKM dalam era otonomi daerah di Kota Padang 

Provinsi Sumatera Barat, yang meliputi analisis kinerja pembangunan daerah 

seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat sebelum dan sesudah 

desentralisasi, guna mengetahui posisi pembangunan daerah Kota Padang, 

penentuan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan 

UMKM dalam era otonomi daerah, menentukan alternatif strategi serta strategi 

prioritas untuk pengembangan UMKM dalam era otonomi daerah di Kota Padang 

Provinsi Sumatera Barat. 
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