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Abstrak

Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin bertujuan mewujudkan masyarakat yang mandiri 
dan makmur. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat mampu berdikari sehingga tingkat kemiskinan 
yang ada di Kabupaten Bengkalis dapat diatasi. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat ini 
juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat disegala bidang baik dibidang 
ekonomi,pembangunan, pendidikan, sosial budaya dan politik. Untuk itu diperlukan strategi yang 
inovatif untuk membedakan pelaksanaan program tersebut agar dapat lebih berhasil dari proram-
program sebelumnya dalam pengentasan masalah kemiskinan.

Kata Kunci: Strategi, Inovasi, Pemberdayaan dan Kemiskinan

PENDAHULUAN

Paradigma pemberdayaan masyarakat yang mengemuka sebagai issue sentral 
pembangunan dewasa ini muncul sebagai tanggapan atas kenyataan adanya 
kesenjangan yang belum tuntas terpecahkan terutama antara masyarakat di daerah 
perdesaan, kawasan terpencil, dan terbelakang. Padahal pertumbuhan ekonomi 
nasional di wilayah perkotaan terus meningkat. Pemberdayaan pada dasarnya 
menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sekaligus pelaku utama 
pembangunan. 

Pendekatan pemberdayaan saat ini merupakan cara yang paling popular untuk 
memecahkan masalah kemiskinan. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk 
mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pada umumnya upaya-upaya pemberdayaan 
masyarakat miskin yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berupa program atau 
proyek yang sifatnya top down, tidak tepat sasaran. Selain itu terkesan hanya 
melaksanakan program atau proyek dan keberlanjutan program atau proyek kurang 
mendapat perhatian sehingga kemiskinan tidak berkurang bahkan semakin bertambah. 

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi 
semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini 
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cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada 
umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang 
dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan 
kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik 
dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 

Masalah kemiskinan seakan tidak pernah berhenti dibahas dan diperhatikan, 
banyak pihak seperti cendikiawan, politisi, bahkan pemuka agama membicarakan 
kemiskinan, karena kemiskinan merupakan permasalahan multi-sektoral dan menjadi 
tanggung jawab semua pihak dari tingkat kementerian atau lembaga maupun individu 
masyarakat. Perhatian serius kepada keluarga miskin  terlihat dari kebijakan-
kebijakan aktivitas yang dilakukan pemerintah yang sasarannya adalah keluarga 
miskin. Namun, kebijakan yang dibuat justru seringkali kurang memihak keluarga 
miskin bahkan menyebabkan seseorang yang tidak miskin menjadi miskin. 
Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus segera tuntas karena keadaan 
kemiskinan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lemah dan tidak 
bermartabat. Kondisi kemiskinan yang dihadapi bangsa Indonesia dapat kita lihat dari 
pendekatan konsumsi penduduk miskin, kemiskinan multidimensi, dan kesenjangan 
antar wilayah. 

Begitu banyak program yang dilakukan pemerintah , Selama ini keterlibatan 
masyarakat hanya dilihat dalam konteks yang sempit, artinya manusia cukup 
dipandang sebagai tenaga kasar untuk mengurangi biaya pembangunan sosial. Dengan 
kondisi ini, peran serta masyarakat terbatas pada implementasi atau penerapan 
program, untuk menjadi kreatif, daya masyarakat tidak dikembangkan dari dalam 
dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil pihak luar. 

Pembangunan Desa, Pembangunan Masyarakat Desa, Pembangunan Pedesaan 
(Rural Development), Pembangunan Pedesaan Terpadu (Integrated Rural 
Development), Pembangunan Masyarakat (Comunity Development, CD) atau apapun 
sebutannya di Indonesia, sebagai suatu program pembangunan, bermula dari, 
digerakkan oleh, dan ditujukan kepada masyarakat sebagai social system, yang di 
Indonesia sangat heterogen (bhineka), dan berdasarkan kehendak untuk menjadi 
tunggal ika diintegrasikan menjadi dan menuju sistem sosial yang lebih besar (tingkat 
tertinggi sistem sosial), yaitu bangsa (nation) Indonesia. 

Adanya Program Peningkatan Pemberdayaan masyarakat Pedesaan (PPPMP) 
baik itu UED –SP maupun Dana INBUP didasarkan pada kebutuhan masyarakat 
untuk menjaga perubahan lingkungan dikarenakan adanya perkembangan atau 
kemajuan zaman yang akan berdampak negatif pada partisipasi dan keswadayaan 
masyarakat. Program Peningkatan Pemberdayaan masyarakat Pedesaan merupakan 
program strategis untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat karena program ini 
memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, berswadaya dan 
kemandirian terutama bagi masyarakat miskin  untuk mengembangkan usaha 
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ekonomi dan pembangunan secara optimal. Melalui Program Peningkatan 
Pemberdayaan masyarakat Pedesaan diharapkan dapat meningkatkan usaha ekonomi 
masyarakat miskin yang didukung dengan pengembangan sumber daya manusia, 
sumber modal maupun bantuan teknis lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis No.13 Tahun 2012 tentang petunjuk 
teknis Program Pemberdayaan Desadi Kabupaten Bengkalis menimbang bahwa dalam 
rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis dilaksanakan Program 
Pemberdayaan Desa yang menitikberatkan pada aspek pemberdayaan masyarakat 
sebagai pendekatan operasional dan wujud nyata dalam merealisasikan kesejahteraan 
masyarakat dan merupakan keseriusan pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk 
menekan angka Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis umumnya, khususnya di Pulau 
Rupat. 

Sebagai Pelaku Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan 
(PPPMP) dalam hal ini pemerintah desa atau  Kelurahan merupakan pelaku utama 
mulai dari tahap perencanaan ,pelaksanaan dan pelestarian agar berdasarkan prinsip 
Hemat, terarah dan terkendali. sedangkan pelaku-pelaku lainnya berfungsi sebagai 
fasilitator ,pembimbing dan Pembina agar tujuan ,prinsip, kebijakan,prosedur dan  
mekanisme Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PPPMP) 
dapat tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten. 

Perekonomian di wilayah Kecamatan Rupat ini tergolong rendah, pekerjaan 
yang banyak ditekuni oleh penduduk Kecamatan Rupat terkosentrasi pada 
pertanian,perkebunan/ kehutanan. Pekerjaan ini dapat dikategorikan kedalam 
pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian/ skill tertentu. Sementara untuk lapangan 
usaha lainnya, penyebaran tenaga kerja kurang bervariasi.,  s ehingga jumlah 
penduduk miskin terbilang banyak sekali. 

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan ( PPPMP) yang 
mengatasi dua fokus pemberdayaan di bidang Ekonomi dan Pembangunan yang telah 
dilaksanakan mulai dari tahun 2011 hi ngga sekarang tahun 2013 da lam upaya 
meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan infrastruktur pedesaan di 
Kecamatan Rupat cukup memberikan perubahan-perubahan yang sangat signifikan di 
tingkat pedesaan maupun Kelurahan yang ada di Kecamatan Rupat,.Perubahan 
pengurangan angka kemiskinan yang terjadi bisa dilihat dari table tahun ke tahun 
yang sebelumnya, untuk lebih jelas lihat table dibawah ini : 

Dibawah ini penulis paparkan table masyarakat ekonomi menengah kebawah 
yang menjadi pemanfaat program  Pemberdayaan tersebut yaitu dapat dilihat melalui 
tabel dibawah ini : 
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Tabel 1. Jumlah fakir miskin, masyarakat miskin dan jumlah pemanfaat 
Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam kegiatan UED-SP.

No Nama Desa Jumlah 
Penduduk

Jumlah 
Fakir 

Miskin

Jumlah 
Miskin

Jumlah 
Pemanfaat 
Program

1 Kel.Batupanjang 5.062 Jiwa 12 230 110 
2 Kel.Tanjung Kapal 3159 Jiwa 37 327 94 
3 Kel.Terkul 3749 Jiwa 15 330 147 
4 Kel.Pergam 2267 Jiwa 92 141 103 
5 Desa Sukarjo Mesim 1497 Jiwa 16 208 225 
6 Desa Teluk Lecah 3492  Jiwa 20 309 209 
7 Desa Sungai Cingam 2781 Jiwa 42 139 242 
8 Desa Pangkalan Nyirih 4655 Jiwa 6 235 336 
9 Desa Hutan Panjang 3069 Jiwa 5 140 283 
10 Desa Makeruh 1878  Jiwa 3 120 180 
11 Desa Darul Aman 1832 Jiwa 17 95 129 
12 Desa Parit Kebumen 1641 Jiwa 42 114 85 
Jumlah 35.082 Jiwa 307 2.239 2.143

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Rupat Tahun 2013. 
Berdasarkan keterangan tabel 1.3 diatas, jumlah masyarakat ekonomi 

menengah kebawah jauh  l ebih banyak dibandingkan jumlah pemanfaatan program 
ini. Dengan demikian bagaimana pelaksana/pelaku program didalam 
mengimplementasikan program dan bagaimana keterlibatan dan peran masyarakat 
desa  Kecamatan Rupat dalam menerima program-program yang telah dilaksanakan 
dalam kurun waktu Tiga tahun ini sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. 

Fenomena yang  telah diuraikan sebelumnya mendorong minat peneliti untuk 
lebih mendalami masalah dalam rangka pelaksanaan Program Peningkatan 
Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPPMP)  melalui kegiatan Usaha Ekonomi 
Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, karena 
didalam uraian tabel dan keterangan diatas bahwa realisasi didalam mengoptimalkan 
pemanfaatan program kepada masyarakat perdesaan belum sepenuhnya maksimal 
yang dikarenakan perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah masyarakat miskin 
dengan jumlah pemanfaatan program, yang mana masyarakat miskin masih banyak 
yang tidak memanfaatkan keberadaan program pemberdayaan tersebut didalam 
kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) khususnya untuk Kelurahan 
Batu Panjang yang mana jumlah masyarakatnya sebanyak 5.062 Jiwa dan masyarakat 
miskinnya sebanyak 285 Jiwa sedangkan pemanfaatnya hanya 110 Orang dan Desa 
Parit Kebumen jumlah Masyarakatnya sebanyak  1 .641 Jiwa dan Masyarakat 
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miskinnya sebanyak 156 Jiwa sedangkan pemanfaatnya hanya 85 Orang. Selain itu 
dilihat dari sisi teknis kegiatan lapangan bahwa adanya kelemahan-kelemahan 
terhadap pelaku program khususnya pengelola kelembagaan UED-SP didalam 
penanggulangan penunggakan dan memaksimalkan serapan Dana Usaha 
Desa/Kelurahan yang mana di Kelurahan Batu panjang dan Desa Parit Kebumen 
memiliki tingkat tunggakan yang tinggi dan serapan dana yang rendah. Untuk lebih 
jelasnya lihat tabel dibawah : 

Tabel 2. Jumlah Serapan Dana Usaha Desa/Kelurahan dan Persentasi 
Tingkat Penunggakan UED-SP Kecamatan Rupat

No Nama Desa Dana DUD Terserap Tunggakan
Org Rp %

1 Kel. Batupanjang 1.080.000.000 87 226.814.000 79,1
2 Kel. Pergam 1.703.000.000 27 39.951.111 17,4
3 Kel. Terkul 1.362.000.000 65 210.259.222 61,4
4 Kel. Tanjung Kapal 3.227.000.000 42 49.435.122 17,1
5 Desa Sei. Cingam 3.024.000.000 99 227.677.111 40,9
6 Desa Teluk Lecah 2.899.000.000 96 192.917.269 45,9
7 Desa Makeruh 2.561.000.000 81 212.692.333 40,2
8 Desa Hutan Panjang 4.414.000.000 20 12.464.183 5,7
9 Desa Pkl. Nyirih 4.786.300.000 130 65.881.893 27,1
10 Desa Parit Kebumen 1.185.000.000 60 283.228.889 70,6
11 Desa Darul Aman 1.929.000.000 81 252.686.000 62,8
12 Desa Sukarjo Mesim 3.952.000.000 13 16.791.500 4,9

Jumlah 32.122.300.000 801 1.790.798.634 59
Sumber : Sekretariat Koordinator dan Pendamping Desa Kecamatan Rupat. 

Dengan ini peneliti fokus melakukan serangkaian penelitian di Kelurahan Batu 
Panjang dan Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupat Utara. Dengan kata lain, seberapa 
jauh upaya, prinsip, dan tujuan pemberdayaan masyarakat tersebut dapat terealisasi 
sehubungan dengan pelaksanaan bantuan dana sebesar 1 Miliar dari APBD Kabupaten 
Bengkalis melalui Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang 
dikelola oleh lembaga UED-SP terhadap masyarakat lokal, peneliti mencoba 
mendeskripsikan setelah dilakukan serangkaian kegiatan penelitian. 

Berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh dari kantor sekretariat 
Pendamping Desa Kecamatan Rupat (03 September 2013) bahwa telah terjadi dua 
kali penyaluran dana 1 Miliar pada tahun 2011 dan 2012 dan untuk tahun 2013 belum 
dicairkan dananya di tiap masing-masing desa dan kelurahan yang berada di 
Kecamatan Rupat.  
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Sasaran utama didalam Program Pemberdayaan Desa (PPD) didalam 
pemanfaatan Dana 1 Miliar Pertahun yang dikelola oleh lembaga UED-SP ini yaitu 
seluruh masyarakat miskin dan fakir miskin di Kecamatan Rupat. 

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama dengan Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPM-PD) Kabupaten Bengkalis mengupayakan 
untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat perdesaan/ Kelurahan  yang ada di 
Kabupaten Bengkalis dengan mengalokasikan dana sebesar 1 Miliyar untuk Dana 
Usaha Desa (DUD) per-tahun sebagai dana Abadi untuk desa tersebut di setiap desa/ 
Kelurahan. Dana tersebut dialokasikan ke sumber modal Usaha Ekonomi Desa 
Simpan Pinjam (UED-SP) di setiap desa/ kelurahan. 

 Alokasi dana yang disalurkan langsung ke pemerintahan desa tersebut 
dikelola langsung oleh desa setempat. Dengan adanya Program Peningkatan 
Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PPPMP) tersebut pemerintah berharap dapat 
mewujudkan masyarakat yang mandiri dan makmur. Hal ini dimaksudkan supaya 
masyarakat mampu berdikari sehingga tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten 
Bengkalis dapat diatasi. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat desa juga 
diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat disegala bidang baik 
dibidang ekonomi, pembangunan, pendidikan, sosial budaya dan politik.  

Upaya ini merupakan revitalisasi dari program pengentasan kemiskinan yang 
sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi riau terbukti telah mampu memberikan 
manfaat bagi masyarakat miskin yang meliputi: 
1. Pengurangan beban dan peningkatan pendapatan; 
2. menggerakkan usaha sektor riil di perdesaan; 
3. mengurangi praktik rentenir di pedesaan melalui penyediaan lembaga ekonomi 

mikro (UED-SP) yang melayani pinjaman modal secara mudah, cepat dan dengan 
suku bunga yang rendah; 

4. terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan pedesaan; dan 
5. terjadinya proses pembinaan bagi masyarakat. 

Dengan demikian, Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan 
merupakan mediasi pemerintah kabupaten terhadap pemerintahan desa untuk 
meningkatkan perekonomian desanya masing-masing. Oleh sebab itu, pemerintah 
kabupaten mengharapkan masyarakat desa yang selama ini berpenghasilan rendah 
dapat meningkat serta mengurangi angka kemiskinan yang menjadi masalah utama 
pemerintah terhadap masyarakatnya. 

Prinsip pengelolaan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 
Pedesaan melalui: 
1. Prinsip dasar 

Prinsip dasar Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan secara 
transparan, dikelola oleh masyarakat, dan memperhatikan masyarakat miskin. 
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2. Swadaya 
Masyarakat memberikan swadaya pada kegiatan usulan sebagai indikator adanya 
kesanggupan dan kebutuhan. 

3. Pelestarian
Kegiatan ini perlu dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan masyarakat pada 
tingkat makmur (sejahtera). 

Adapun didalam Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan 
terbagi atas dua bidang program yaitu Program Pemberdayaan Desa (PPD) untuk 
bidang ekonomi dan Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) untuk 
bidang pembangunan. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program Peningkatan 
Pemberdayaan masyarakat Pedesaan ini adalah melalui alokasi dana yang diberikan 
Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang 
dikelola oleh lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebesar 1 
Miliar per tahunnya tiap desa bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan 
kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi secara produktif.   
Sedangkan secara khusus bertujuan untuk: 
1. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha dalam rangka 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat.  
2. Menciptakan kesempatan kerja melalui pengembangan usaha dalam rangka 

mengurangi pengangguran. 
3. Menguatkan kapasitas kelembagaan agar berfungsi dan berperan optimal sebagai 

pengelola program penanggulangan kemiskinan maupun pengelolaan 
pembangunan desa. 

4. Mendorong kegiatan perekonomian dan pembangunan perdesaan 
5. Meningkatkan kreativitas berwirausaha. 
6. Mendorong tumbuhnya usaha sektor informal 

Adapun mekanisme pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) di 
bidang ekonomi yaitu : 

a. Pelaksanaan Pendataan Calon Pemanfaat: dilaksanakan langsung dengan cara 
sosialisasi program UED-SP oleh Pendamping Desa dengan unsur-unsur 
perangkat desa kepada masyarakat desa melalui tahapan-tahapan Musyawarah 
Desa yang didalamnya menetapkan bahwa setiap calon pemanfaat harus 
mengajukan proposal Rencana Usaha Pemanfaat (RUP) dan diperiksa 
kelengkapan dokumen administrasi Rencana Usaha Pemanfaat (RUP) oleh 
pengelola UED-SP yaitu Staf Analis Kredit (SAK).

b. Pelaksanaan penetapan calon pemanfaat: setelah seluruh pemanfaat 
melengkapi dokumen administrasi Rencana Usaha Pemanfaat (RUP) maka 
dilakukan proses verifikasi survey lapangan sebagai penilaian yang meliputi 
(1) tempat usaha, (2) kesesuaian usaha yang dilakukan dengan yang diusulkan 
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dalam proposal, (3) kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan usaha, (4) 
kebenaran dan nilai agunan yang diajukan, (5) kapasitas usaha dan 
kemampuan mengembalikan pinjaman, dan (6) karakter calon pemanfaat. 
Setelah proses verifikasi enam kategori memenuhi sayarakat maka dapat 
ditetapkan jumlah calon pemanfaat.

c. Pelaksanaan penggunaan dana: oleh pengelola UED-SP membuat Surat 
Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) dengan pemegang otoritas Rekening 
Dana Usaha Desa (DUD) diketahui oleh Pendamping Desa dan Ketua BPD 
yang dilengkapi dengan dokumen usulan kegiatan hasil pembahasan pada 
forum musyawarah desa, pemegang otoritas rekening Dana Usaha Desa 
(DUD) berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) mentransfer 
dana dari rekening DUD ke rekening UED-SP sesuai dengan jumlah yang 
diajukan. Setelah dana dicairkan melalui rekening DUD maka langsung 
dilakukan penyaluran dana ke anggota atau kelompok pemanfaat/ masyarakat 
yang meminjam. Kewajiban bagi pemanfaat anggota/kelompok harus 
menggunakan dana pinjaman sesuai kebutuhan serta memperhatikan siklus 
usaha, pemanfaat wajib membelanjakan dana pinjaman sesuai dengan rencana 
kegiatan yang di ajukan dan tertuang dalam dokumen Surat Perjanjian 
Pemberian Kredit (SP2K).

d. Proses pengembalian dana pinjaman: dikembalikan setiap bulan oleh 
pemanfaat setelah satu bulan yang lalu menerima penyaluran dana pinjaman, 
pemanfaat mengembalikan dana pinjaman dengan bunga 12% pertahun atau 
1% perbulan yang telah ditetapkan didalam Petunjuk Teknis Program, apabila 
terjadi keterlambatan pengembalian atau penunggakan maka pemanfaat akan 
dikenakan denda sesuai yang tertuang di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga (AD/ART) dari hasil musyawarah desa.
Untuk itu perlu adanya strategi inovasi untuk menyelenggarakan program-

program pemberdayaan masyarakat miskin yang lebih menyentuh agar mempunya 
manfaat lebih terhadap kelompok sasaran yaitu masyarakat miskin, maka dari itu 
penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai “Strategi Inovasi Program 
Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis”
 

TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Tedjo Tripomo (2005 : 17) ada beberapa defenisi tentang strategi, 

yaitu : 

1. Strategi adalah kerangka atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan 
(goals), kebijakan-kebijakan (policy) dan tindakan/program organisasi. (A strategy 
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is a pattern or plan that integrates an organization major goals, policies and 
action into an cohesive whole) 

2. Strategi adalah rencana tentang apa yang ingin dicapai atau di hendak menjadi apa 
suatu organisasi di masa depan dan bagaimana cara mencapai keadaan yang 
diinginkan tersebut. (Strategy is a plan of what an organization intends to be in 
the future  an how it will get there) 

3. Strategi adalah pola tindakan dan alokasi sumber daya yang dirancang untuk 
mencapai tujuan organisasi. (A strategy is a pattern of action an resource 
allocation designed to achieve the goals of organization). 

Menurut Hadari Nawawi (2003 : 142) didalam lingkungan organisasi publik 
ada beberapa alternatif dalam memilih strategi, diantarannya : 
1. Strategi reaktif 

Strategi ini dalam membuat program-program bersikap menunggu dan hanya 
memberikan tanggapan jika telah memperoleh petunjuk, pengarahan, pedoman 
pelaksanaan dan lain-lain dari organisasi atasannya. 

2. Strategi oposisi 
Strategi ini dalam membuat program-program bersikap menolak dan menantang 
atau sekurang-kurangnya menunda pelaksanaan setiap perintah, petunjuk, 
pengarahan dan bahkan mungkin peraturan perundang-undangan dari organisasi 
atasan yang dinilai tidak menguntungkan, mempersulit dan tidak mungkin 
dilaksanakan. 

3. Strategi adaptasi 
Strategi ini dalam membuat program-program bersikap mengadaptasi dari 
organisasi publik lainnya. Dimana strategi ini dilakukan di lingkungan organisasi 
publik yang umumnya harus mengimplementasi peraturan, petunjuk, pengarahan 
dan pedoman pada sumber yang sama. 

4. Strategi ofensif 
Strategi ini dalam membuat program-program bersikap selalu berusaha 
memanfaatkan semua dan setiap peluang, baik sesuai maupun tidak sesuai dengan 
pengarahan, petunjuk, pedoman dan peraturan dari organisasi atasan. 

5. Strategi menarik diri 
Strategi ini dalam membuat program-program bersikap sesuai petunjuk, 
pengarahan, pedoman dan peraturan karena beberapa sebab, diantaranya karena 
menghindar dari tanggung jawab yang berat, organisasi memiliki kinerja yang 
rendah dan takut gagal, program tidak sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan 
sebagainya. 

6. Strategi kontijensi 
Strategi ini dalam membuat program-program bersikap sebagai cara pemecahan 
masalah dengan memilih alternatif yang paling menguntungkan atau terbaik 
diantara alternatif sesuai dengan petunjuk, pedoman, pengarahan dan peraturan 
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dari organisasi atasan. 
7. Strategi pasif 

Strategi ini dalam membuat program-program bersikap mengikuti perintah, 
petunjuk, pengarahan dan pedoman yang berlaku dan lebih dominan pada 
pelaksanaan pekerjaan rutin yang sudah berlangsung lancar. 

 Kemudian  menurut Bambang Hariadi (2003 : 5) ada beberapa langkah yang 
perlu dilakukan organisasi dalam merumuskan strategi, yaitu : 
a) Identifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh organisasi pada masa depan. 
b) Lakukan analisis lingkungan intern dan ekstern untuk mengukur kekuatan dan 

kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi organisasi dalam 
menjalankan misi dan meraih keunggulan bersaing. 

c) Tentukan tujuan dan terget ukur, identifikasi dan evaluasi alternatif strategi dan 
merumuskan strategi terpilih untuk mencapai tujuan dan ukuran keberhasilan. 

Oleh sebab itu, apa yang akan dijelaskan disini ialah memberikan gambaran 
mengenai komponen-komponen lingkunagan internal organisasi publik. Susunan 
pembahasan tidaklah menunjukkan urutan kadar pentingnya tetapi harus ingat bahwa 
setiap komponen saling berkaitan. Menurut Hitt dan kawan-kawan (2002), komponen 
analisis lingkungan internal dapat digambarkan sebagai  berikut : 

Gambar : Komponen Analisis Lingkungan Internal

 

 Untuk memudahkan memahami uraian selanjutnya dari komponen analisis 
lingkungan internal, berikut penjelasan gambar diatas. Komponen pertama 
menjelaskan proses identifikasi dan pengelompokan sumber daya organisasi, baik 
yang berwujud maupun yang tidak berwujud, berdasarkan kekuatan dan 
kelemahannya.  

 Menurut Simamora (2001 : 25) strategi bersaing yang paling tepat digunakan 
untuk mencapai keunggulan bersaing adalah : 

1. Strategi inovasi 
Inovasi adalah suatu bentuk perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan 
inisiatif yang dimiliki oleh organisasi. Strategi inovasi digunakan oleh organisasi 
dengan cara membuat produk atau jasa yang berbeda dari pesaing, umumnya 
terfokus pada penawaran sesuatu produk yang baru dan berbeda. Organisasi yang 
menggunakan strategi inovasi harus mempunyai karakteristik sebagai berikut : 

Kemampuan Kompetensi 
Diri

Keunggulan 
Bersaing

Sumber 
Daya

Daya 
Saing
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- Pekerjaan-pekerjaan menuntut interaksi dan koordinasi yang erat antara 
kelompok-kelompok individu. 

- Penilaian kinerja yang lebih mencerminkan pencapaian tujuan berdasarkan 
kelompok untuk jangka waktu yang lebih panjang. 

- Pekerjaan yang memungkinkan karyawan mengembangkan keahliannya yang 
dapat digunakan pada posisi lainnya didalam organisasi. 

- Sistem kompensasi yang menekankan pada keadilan internal daripada keadilan 
eksternal menurut pasar. 

- Tingkat gaji yang cenderung rendah tetapi memungkinkan karyawan menjadi 
pemilik saham dan memiliki keleluasaan memiliki bauran komponen gaji yang 
mendasari paket upah mereka. 

- Jalur-jalur karir yang lebar guna menggalakan pengembangan yang luas 
keahlian-keahlian mereka. 

2. Strategi peningkatan kualitas 
Fokus strategi peningkatan kualitas adalah pada peningkatan kualitas produk/jasa. 
Manajemen sumber daya manusia memegang peranan penting dalam mencapai 
keunggulan bersaing melalui strategi peningkatan kualitas, maka praktek-praktek 
kunci yang harus dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia adalah : 

- Deskripsi pekerjaan yang relative tetap dan dijabarkan secara eksplisit. 
- Tingkatan partisipasi karyawan dalam keputusan yang relevan dengan kondisi 

kerja dan pekerjaan itu sendiri. 
- Bauran antara criteria individu dan kelompok untuk penilaian kinerja  haruslah  

berjangka pendek dan berorientasi hasil. 
- Keseragaman  perlakuan terhadap karyawan dan jaminan keselamatan kerja 

karyawan. 
- Latihan dan pengembangan karyawan yang ektensif dan berkesinambungan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa organisasi yang berhasil adalah 
organisasi yang mampu melihat sumber daya manusia sebagai asset yang harus 
dikelola sesuai dengan kebutuhan  bi snis. Hal ini akan membuat organisasi menjadi 
kompetitif. Organisasi harus berfikir secara strategik dengan mengelola sumber daya 
manusia untuk membantu organisasi mencapai keunggulan bersaing. Mengelola 
sumber daya manusia bukan lagi merupakan suatu pilihan, melainkan suda menjadi 
keharusan untuk bisa sukses dalam pasar yang kompetitif, organisasi harus memiliki 
orang-orang terbaik di seluruh bagian organisasi. 

Oleh karena itu strategi merupakan satu kesatuan yang komprehensif dan 
terpadu untuk mencapai tujuan melalui berbagai cara atau alternative strategi yang 
dipertimbangkan dan dipilih, diimplementasikan dan dievaluasi agar dapat lebih 
efektif dan efisien. Karena dengan adanya kemampuan organsiasi untuk dapat 
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melaksanakan strategi dengan tepat, diharapkan dapat memenuhi keuntungan atau 
memenuhi tujuan yang sudah ditetapkan. 

Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir peneliti yang berdasarkan teorinya Henry Simamora, 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber  :  Henry Simamora, 2001: 25

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam analisa data adalah metode kuantitatif yang 
mengutamakan penyajian data secara deskriptif dan berupaya melakukan pemahaman 

Strategi 
Inovasi 

Koordinasi 

Penilaian Kinerja 

Mengembangkan 
Keahlian  

Sistem 
Kompensasi 

Sistem Karier 

- Adanya perencanaan  
- Adanya kemunikasi 
- Adanya pengawasan  

- Daya tanggap 
- Efektivitas  
- Efisiensi  

- Gaji tepat waktu 
- Adanya insentif 
- Adanya tunjangan 

pertahun  

- Perlakuan yang adil 
- Informasi karier 
- Kepedulian atasan 

langsung akan karier 

- Pendidikan  
- Pelatihan  
- Simulasi kerja  
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secara mendalam, serta interprestasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya. 
Penyajian data dapat berupa tabulasi, persentase dan deskripsi yang kemudian akan 
ditarik kesimpulan.Dalam rangka pengumpulan data ada tiga proses kegiatan yang 
dilakukan oleh peneliti yaitu Proses memasuki lokasi penelitian, Ketika berada di 
lokasi penelitian, Mengumpulkan data (Wawancara yang mendalam, Observasi, 
Dokumentasi). 

Analisis data yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data, menarik 
kesimpulan atau verifikasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 
sumber data dan metode. Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada 
kesamaan antara konteks pengirim dan penerima.  
 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Koordinasi  

Salah satu fungsi manajemen yang penting adalah melakukan 
koordinasi, dimana dalam sebuah kegiatan yang berskala besar koordinasi 
adalah salah satu masalah yang paling sulit. Hal ini dikarenakan koordinasi 
melibatkan banyak hubungan pada banyak tingkatan. Didalam administrasi 
sendiri misalnya terdapat koordinasi bagian-bagian dari komponesn organisasi 
seperti pejabat teras, staf dan pekerja. Koordinasi adalah penyatu paduan gerak 
dari keseluruhan potensi dan unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi 
yang berbeda fungsi agar secara benar-benar mengarah pada sasaran yang 
sama guna memudahkan pencapaiannya dengan efisien. Dimana koordinasi 
merupakan salah satu peranan yang sentral bagi setiap unit kerja dalam 
organisasi. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi yang baik terhadap 
seluruh unit kerja dalam organisasi, sehingga mampu menciptakan sebuah 
hasil kerja yang memuaskan,  t epat guna dan berhasil guna. Harapan yang 
tumbuh apabila tercipta dan terjalin koordinasi yang serasi  pa da setiap unit 
kerja adalah mampu mewujudkan visi dan misi organisasi yang sudah 
ditetapkan. 

Untuk mengetahui hasil keseluruhan tanggapan responden tentang 
koordinasi, dapat dilihat pada tabel rekapitulasi dibawah ini : 
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Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden terhadap Indikator 
Koordinasi 

 

No. Sub Indikator Kategori Tanggapan Jumlah 

  SB B N KB TB  
1. Adanya 

perencanaan  
15 

(15,0 %) 
32 

(32,0 %) 
38 

(38,0 %) 
15 

(15,0 %) 
- 100 

(100 %) 

2. Adanya 
komunikasi 

8 
(8,0 %) 

48 
(48,0 %) 

29 
(29,0 %) 

15 
(15,0 %) 

- 100 
(100 %) 

3. Adanya 
pengawasan  

4 
(4,0 %) 

41 
(41,0 %) 

25 
(25 %) 

30 
(30 %) 

- 100 
(100 %) 

Jumlah  27 121 92 60 - 300 

Rata-rata  9 
(9,0 %) 

40 
(40,0 %) 

31 
(31,0 %) 

20 
(20,0 %) 

- 100 
(100 %) 

Sumber  :  Hasil Penelitian, Tahun 2014 

 Dari tabel diatas dapat diketahui hasil rekapitulasi dari indikator koodinasi 
adalah baik, dengan persentase 40 % . Hal ini menjelaskan bahwa koordinasi yang 
dilakukan oleh pihak pengelola UED-SP dalam menjalankan strategi inovasinya 
untuk mewujudkan keunggulan dalam bersaing sudah dilakukan dengan baik. Dimana 
pihak pengelola UED-SP telah mampu melakukan koordinasi kepada setiap 
komponen masyarakat dapat dilakukan dengan benar. Karena pihak pengelola UED-
SP mampu melakukan pengawasan, perencanaan dan komunikasi dalam usahanya 
melakukan koordinasi. Untuk itu koordinasi yang dilaksanakan oleh pihak pengelola 
UED-SP merupakan usaha pengelola UED-SP untuk bersama-sama dengan potensi 
dan kekuatan yang dimiliki dalam mewujudkan perekonomian yang unggul dimasa 
yang akan datang dan mampu bersaing dengan program lainnya. 
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2.Penilaian Kinerja 
  
 Penilaian terhadap kinerja organisasi menjadi hal yang penting mengingat 
keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari kinerja 
organisasi itu sendiri. Dengan melakukan pengukuran kinerja diharapkan dimasa akan 
dating pencapaian tujuan dan sasaran dapat lebih terarah dan efektif serta kekeliruan 
dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan organisasi dapat diidentifikasi 
sedini mungkin. Kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai 
seseorang atau sekompok orang dalam suatu organisasi dengan wewenang dan 
tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organsisasi 
bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum sesuai dengan moral dan etika. 
Dalam menilai kinerja organisasi publik dapat dilakukan dengan memperhatikan 
beberapa kriteria, seperti efisiensi, efektivitas dan daya tanggap. 

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden terhadap Indikator 
Penilaian Kinerja

No
. 

Sub Indikator Kategori Tanggapan Jumlah 

  SB B N KB TB  
1. Efisiensi - 33 

(33,0 %) 
43 

(43,0 %) 
24 

(24,0 %) 
- 100 

(100 %) 
2. Efektivitas - 55 

(55,0 %) 
19 

(19,0 %) 
26 

(26,0 %) 
- 100 

(100 %) 
3. Daya tanggap 7 

(7,0 %) 
47 

(47,0  
%) 

25 
(25,0 %) 

21 
(21,0 %) 

- 100 
(100 %) 

Jumlah  7 135 87 71 - 300 
Rata-rata  2 

(2,0 %) 
45 

(45,0 %) 
29 

(29,0 %) 
24 

(24,0 %) 
- 100 

(100 %) 
Sumber  :  Hasil Penelitian, Tahun 2014 

 Dari tabel rekapitulasi diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden 
tentang penilaian kinerja pada pengelola UED-SP dalam usahanya melaksanakn 
strategi inovasi adalah baik, dengan persentase 45 % . Hal ini menjelaskan bahwa 
responden menilai pihak pengelola UED-SP telah mampu melakukan penilaian 
kinerja terhadap setiap unsur-unsurnya didalam pengelola UED-SP. Dimana penilaian 
kinerja yang merupakan implementasi dari strategi inovasi dilakukan dengan menilai 
efisiensi kerja, efektivitas kerja dan daya tanggap yang dimiliki oleh setiap unsur 
pengelola UED-SP. Diharapkan dengan adanya kemampuan pihak pengelola UED-SP 
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untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik, tentunya akan lebih mudah mendorong 
pengelola UED-SP untuk bisa bersaing menjadi salah satu pengelola UED-SP 
unggulan di Kabupaten Bengkalis. 

3. Mengembangkan Keahlian  

Mengembangkan keahlian maksudnya kapasitas yang dimiliki oleh 
seseorang untuk dapat memberikan kontribusi bagi suatu kinerja yang 
memuaskan. Sebab keahlian sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas yang 
telah dibebankan. Sehingga tanpa keahlian khusus akan sangat sulit bagi seseorang 
untuk dapat melaksanakan tugas yang diberikan. Untuk itu keahlian yang dimiliki 
seseorang harus tetap diasa dan ditambah, baik melalui pendidikan ataupun 
melalui pelatihan. Namun penambahan keahlian yang paling efektif adalah 
melalui program pelatihan yang sifatnya lebih kepada kerja praktek. Karena 
dengan melakukan pelatihan kerja praktek akan lebih mudah memacu seseorang 
untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar. 

 
Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden terhadap Indikator 

Mengembangkan Keahlian 

No Sub Indikator Kategori Tanggapan Jumlah 
  SB B N KB TB  

1. Pendidikan  4 
(4,0 %) 

38 
(38,0 %) 

32 
(32,0 %) 

26 
(26,0 %) 

- 100 
(100 %) 

2. Pelatihan  6 
(6,0 %) 

32 
(32,0 %) 

26 
(26,0 %) 

36 
(36,0 %) 

- 100 
(100 %) 

3. Simulasi kerja - 24 
(24,0 %) 

51 
(51,0 %) 

25 
(25,0 %) 

- 100 
(100 %) 

Jumlah  10 94 109 87 - 300 
Rata-rata  3 

(3,0 %) 
31 

(31,0 %) 
37 

(37,0 %) 
29 

(29,0 %) 
- 100 

(100 %) 
Sumber  :  Hasil Penelitian, Tahun 2014 

Dari hasil tabel rekapitulasi diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan 
responden tentang mengembangkan keahlian yang dilakukan oleh Pengelola UED 
SP pada umumnya responden mengatakan netral, dengan persentase 37 %. Hal ini 
menjelaskan bahwa responden menilai pelaksanaan pengembangan keahlian yang 
dilakukan oleh Pengelola UED SP kurang diketahui oleh sebagian besar 
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responden. Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan pengembangan keahlian 
biasanya dirumuskan dan ditetapkan oleh Pengelola UED SP. Sehingga dalam 
bentuk apa pun pe ngembangan keahlian yang dilakukan oleh pihak Pengelola 
UED SP terhadap seluruh komponennya itu merupakan keputusan Pengelola UED 
SP. Selain itu juga keputusan siapa saja yang layak menerima program 
pengembangan keahlian juga merupakan keputusan Pengelola UED SP. 

 
4. Sistem Kompensasi  

Kompensasi adalah suatu penerimaan sebagai imbalan pemberian kerja 
untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Berfungsi sebagai jaminan 
hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, yang dinyatakan atau dinilai 
dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang 
dan peraturan dan dibayar atas suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan 
penerima kerja. Basarnya balas jasa ini ditentukan atau diketahui sebelumnya, 
sehingga karyawan itu secara pasti mengetahui balas jasa yang akan diterimanya. 
Jika balas jasa yang diterima karyawan semakin besar berarti jabatannya lebih 
tinggi, statusnya semakin baik dan pemenuhan kebutuhan yang dinikmatinya 
semakin besar pula. Dengan demikian kepuasan kerjanya juga semakin baik dan 
produktivitas kerjanya akan meningkat. 

 
Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden terhadap Indikator Sistem 
Kompensasi 

No Sub Indikator Kategori Tanggapan Jumlah 
  SB B N KB TB  

1. Gaji tepat waktu - 47 
(47,0 %) 

35 
(35,0 %) 

18 
(18,0 %) 

- 100 
(100 %) 

2. Adanya insentif - 25 
(25,0 %) 

48 
(48,0 %) 

27 
(27,0 %) 

- 100 
(100 %) 

3. Adanya tunjangan  - 49 
(49,0 %) 

16 
(16,0 %) 

35 
(35,0 %) 

- 100 
(100 %) 

Jumlah  - 121 99 80 - 300 
Rata-rata - 40 

(40,0 %) 
33 

(33,0 %) 
27 

(27,0 %) 
- 100 

(100 %) 
Sumber  :  Hasil Penelitian, Tahun 2014 

Dari hasil tabel rekaptulasi diatas dapat diketahui bahwa tanggapan 
responden keseluruhan tentang system kompensasi pada umumnya adalah baik, 
dengan persentase 40 % .  H al ini menjelaskan bahwa system kompensasi yang 
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diterapkan oleh pihak pengelola UED SP kepada seluruh unsur-unsurnya sudah 
baik. Dimana dalam menerapkan system kompensasi tersebut pihak pengelola 
UED SP mampu memberikan gaji pada tepat waktu, mampu memberikan insentif 
dan mampu memberikan tunjangan. Kondisi ini tentunya ditompang kemampuan 
manajemen pihak pengelola UED SP dalam usahanya memberikan kompensasi 
yang terbaik kepada masyarakat. Karena dorongan kompensasi yang diberikan 
dapat merupakan motivasi bagi masyarakat untuk dapat menghasilkan 
produktivitas yang memuaskan. 

 
5. Sistem Karier 

Karier adalah kemungkinan yang terbuka bagi setiap pegawai dalam 
rangka mendapatkan kedudukan atau jabatan tertentu. Dimana karier seorang akan 
dimulai semenjak pegawai yang bersangkutan diangkat menjadi pegawai dalam 
suatu organisasi. Oleh karena itu begitu seorang pegawai memasuki kerja didalam 
suatu organisasi, maka pola karier pada didirinya akan berjalan. Dimana untuk 
mengetahui pola karier yang terbuka baginya, seseorang pegawai perlu memahami 
tiga hal, yakni : Pertama, sasaran karier yang ingin dicapai dalam arti tingkat 
kedudukan atau jabatan tertinggi apa yang mungkin dicapai apabila ia mampu 
bekerja secara produktif, loyal kepada organisasi/instansi, menunjukkan perilaku 
yang fungsional serta mampu bertumbuh dan berkembang. Kedua, perencanaan 
karier dalam arti keterlibatan seseorang dalam pemilihan jalur dan sasaran 
kariernya. Ketiga, kesediaan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam 
rangka pengembangan karier sambil berkarya. 

Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden terhadap Indikator Sistem 
Karier 

No
. 

Sub Indikator Kategori Tanggapan Jumlah 

  SB B N KB TB  
1. Perlakuan yang adil  - 32 

(32,0 %) 
29 

(29,0 %) 
39 

(39,0 %) 
- 100 

(100 %) 
2. Informasi karier - 22 

(22,0 %) 
49 

(49,0 %) 
29 

(29,0 %) 
- 100 

(100 %) 
3. Kepedulian atasan  - 27 

(27,0 %) 
40 

(40,0 %) 
33 

(33,0 %) 
- 100 

(100 %) 
Jumlah  - 81 118 101 - 300 
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Rata-rata  - 27 
(27,0 %) 

39 
(39,0 %) 

34 
(34,0 %) 

- 100 
(100 %) 

Sumber  :  Hasil Penelitian, Tahun 2014 

Dari hasil tabel rekapitulasi diatas dapat diketahui bahwa tanggapan 
responden tentang sistem karier disimpulkan adalah netral, dengan persentase 39 
%. Hal ini menjelaskan bahwa system karier yang dikembangkan di UED SP 
masih banyak tidak diketahui oleh para pengelola UED SP. Kondisi ini 
disebabkan oleh kebijakan akan karier dari pengelola UED SP hanya diketahui 
oleh koordinator saja. 

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Strategi inovasi yang dilaksanakan oleh pengelola UED-SP  untuk 
memenangkan persaingan telah mampu dilakukan dengan baik. Dimana 
Strategi inovasi ini dilakukan dengan koordinasi, penilaian kinerja, 
mengembangkan keahlian, sistem kompensasi dan sistem karier. 

2. Strategi peningkatan kualitas yang dilaksanakan oleh pengelola UED-SP 
untuk memenangkan persaingan telah mampu dilakukan dengan baik. Dimana 
Strategi peningkatan kualitas ini dilakukan dengan pembagian kerja, 
lingkungan kerja,  etika kerja, jaminan kerja dan pendidikan dan latihan. 

3. Dari hasil penelitian terhadap analisis strategi inovasi pengelola UED-SP 
dalam mewujudkan perekonomian yang unggul yang ditinjau dari strategi 
inovasi dan strategi peningkatan kualitas sudah dilakukan dengan baik. 
Artinya pengelola UED-SP mampu bersaing dengan program pemberdayaan 
lainnya untuk menciptakan program unggulan. 



213

SEMINAR NASIONAL
Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II “Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik” 

Pekanbaru, 17-18 November 2015 
 

 

 
 

Rata-rata  - 27 
(27,0 %) 

39 
(39,0 %) 

34 
(34,0 %) 

- 100 
(100 %) 

Sumber  :  Hasil Penelitian, Tahun 2014 

Dari hasil tabel rekapitulasi diatas dapat diketahui bahwa tanggapan 
responden tentang sistem karier disimpulkan adalah netral, dengan persentase 39 
%. Hal ini menjelaskan bahwa system karier yang dikembangkan di UED SP 
masih banyak tidak diketahui oleh para pengelola UED SP. Kondisi ini 
disebabkan oleh kebijakan akan karier dari pengelola UED SP hanya diketahui 
oleh koordinator saja. 

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Strategi inovasi yang dilaksanakan oleh pengelola UED-SP  untuk 
memenangkan persaingan telah mampu dilakukan dengan baik. Dimana 
Strategi inovasi ini dilakukan dengan koordinasi, penilaian kinerja, 
mengembangkan keahlian, sistem kompensasi dan sistem karier. 

2. Strategi peningkatan kualitas yang dilaksanakan oleh pengelola UED-SP 
untuk memenangkan persaingan telah mampu dilakukan dengan baik. Dimana 
Strategi peningkatan kualitas ini dilakukan dengan pembagian kerja, 
lingkungan kerja,  etika kerja, jaminan kerja dan pendidikan dan latihan. 

3. Dari hasil penelitian terhadap analisis strategi inovasi pengelola UED-SP 
dalam mewujudkan perekonomian yang unggul yang ditinjau dari strategi 
inovasi dan strategi peningkatan kualitas sudah dilakukan dengan baik. 
Artinya pengelola UED-SP mampu bersaing dengan program pemberdayaan 
lainnya untuk menciptakan program unggulan. 



214

SEMINAR NASIONAL
Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II “Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik” 

Pekanbaru, 17-18 November 2015 
 

 

 
 

DAFTAR PUSTAKA

Agus Surjono, dkk, 2 008, Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan 
Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah, Lembaga Penerbitan dan 
Dokumentasi FIA-UNIBRAW, Malang. 

 
Amin Ibrahim, 2004, Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik, Mandar Maju, 

Bandung. 
 
Andre Bayo Ala, 1996, Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan, Penerbit 

Liberty, Yogyakarta.  
 
Bagong Suyanto, 1995, Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi 

Pengentasannya, Airlangga University Press, Surabaya. 
 
Budi Winarno, 2007, Kebijakan Publik Teori dan Proses, Penerbit Media Pressindo, 

Yogyakarta. 
 
David Hunger, 2003, Manajemen Strategis, Penerbit ANDI Yogyakarta. 
 
Edi Suharto, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Alfabeto, Bandung 
 
Fadillah Putra, 2005, Kebijakan Tidak Untuk Publik, Penerbit, CV. Langit Aksara, 

Magelang. 
 
Inu Kencana, dkk, 199 9, Ilmu Administrasi Publik, Penerbit PT. Rineka Cipta, 

Jakarta. 
 
I Nyoman Sumaryadi, 2005, Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, 

Penerbit Citra Utama, Jakarta. 
 
Isbandi Rukminto, 2003, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi 

Komunitas, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 
 
Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah,  Penerbit ANDI, 

Yogyakarta 
 
Miriam Budihardjo, 2006, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Penerbit PT Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta 
 

SEMINAR NASIONAL
Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II “Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik” 

Pekanbaru, 17-18 November 2015 
 

 

 
 

Muhammad Yunus, 2007, Bank Kaum Miskin, Penerbit Marjin Kiri, Jakarta. 
 
Mohammad Nazir, 1999, Metode Penelitian, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. 
 
Riant Nugroho, 2004, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Elex 

Media Komputindo, Jakarta. 
 
Ryaas Rasyid, 2002, Makna Pemerintahan, Penerbit PT Mutiara Sumber Widya, 

Jakarta. 
 
Sedarmayanti, 2003, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka 

Otonomi Daerah, Penerbit Mandar Maju, Bandung. 
 
Sondang P. Siagian, , 2003, Administrasi Pembangunan, Bumi Aksara, Jakarta. 
 
Sufian Hamim, 2005, Administrasi dan Manajemen Pembangunan, Multi Grafindo, 

Pekanbaru. 
 
Sugiyono, 2005, Metode Penelitian Administrasi, Penerbit Alfabeta, Bandung. 
 
Sujianto, 2008, Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktek, Alaf 

Riau bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Administrasi (PSIA) 
Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru. 

 
Suwarsono, 2000, Perubahan Sosial dan Pembangunan, LP3ES, Jakarta. 



215

SEMINAR NASIONAL
Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II “Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik” 

Pekanbaru, 17-18 November 2015 
 

 

 
 

Muhammad Yunus, 2007, Bank Kaum Miskin, Penerbit Marjin Kiri, Jakarta. 
 
Mohammad Nazir, 1999, Metode Penelitian, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. 
 
Riant Nugroho, 2004, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Elex 

Media Komputindo, Jakarta. 
 
Ryaas Rasyid, 2002, Makna Pemerintahan, Penerbit PT Mutiara Sumber Widya, 

Jakarta. 
 
Sedarmayanti, 2003, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka 

Otonomi Daerah, Penerbit Mandar Maju, Bandung. 
 
Sondang P. Siagian, , 2003, Administrasi Pembangunan, Bumi Aksara, Jakarta. 
 
Sufian Hamim, 2005, Administrasi dan Manajemen Pembangunan, Multi Grafindo, 

Pekanbaru. 
 
Sugiyono, 2005, Metode Penelitian Administrasi, Penerbit Alfabeta, Bandung. 
 
Sujianto, 2008, Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktek, Alaf 

Riau bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Administrasi (PSIA) 
Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru. 

 
Suwarsono, 2000, Perubahan Sosial dan Pembangunan, LP3ES, Jakarta. 


