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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan industri merupakan bagian dari pembangunan nasional di  

Indonesia, oleh sebab itu pembangunan industri harus diarahkan untuk mampu 

memberikan sumbangan berarti bagi pembangunan ekonomi, sosial dan politik di 

Indonesia. Oleh   karena  itu,  pembangunan disektor industri, tidak hanya 

ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri yang 

disebabkan oleh melemahnya daya saing dan krisis global yang melanda dunia 

saat ini saja, melainkan juga harus mampu  mengatasi permasalahan nasional, 

serta meletakan dasar-dasar pembangunan industri masa depan, yang  berdaya  

saing  dan  berkesinambungan diperlukan langkah-langkah tepat dan baik dari 

pemerintah selaku pemangku kepentingan dan juga pelaku industri dalam  negeri. 

Dalam  upaya  mengakselerasi cita-cita  pemerintah untuk  mewujudkan 

pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan  kerja bagi  masyarakat di wilayah  

pedesaan,  maka  pemerintah  pusat  dalam  hal ini  Menteri  Perindustrian 

Republik  Indonesia  menetapkan  program strategis  dibidang  perindustrian 

diantaranya  yaitu  Penguatan  Struktur  Industri di seluruh  wilayah  Indosesia, 

termasuk  di Kabupaten  Manggarai  Timur,Sesuai dengan program pembangunan 

daerah (PROPEDA) Kabupaten Manggarai Timur dalam  mewujudkan 

Pembangunan  di Bidang  Ekonomi, maka  dalam  Rencana  Kerja (RENJA)  

tahunan dan  penganggarannya dituang  dalam Surat  Keputusan Bupati  
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Manggarai  Timur Nomor PPKD.01.012.I/DPA/16/I/2018 Tentang Pengesahan 

Dokumen Perlaksanaan Anggaran  Perangkat  Daerah Kabupaten  Manggarai  

Timur  Tahun  Anggaran 2018, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM 

melakukan pemberdayaan usaha kecildanmenengah melaluiprogram 

Pengembangan  Sistem Pendukung Usaha  bagi  Usaha  Mikro Kecil  Menengah, 

Peningkatan  Kemampuan Teknologi   Industri  dan Peningkatan   Kapasitas  

Iptek  Sistem Produksi yang menjadi tugas dinas perdagangan koperasi dan UKM 

Kabupaten Manggarai Timur. 

Salah satuwilayah pengembangan kegiatan industri kecil khususnya Pengrajin 

mebel kayu yaitu di Kabupaten Manggarai Timur diKelurahan  Satar  Peot, 

Kecamatan Borong,  Kabupaten  Manggarai  Timur. Secara administrasi 

pemerintahan, Kelurahan  Satar  Peot  termasuk  wilayah  Kecamatan   Borong,  

letaknya  sangat  strategis di  Ibu  Kota  Kabupaten  Manggarai Timur.Kelurahan  

Satar Peot merupakan  salah  satu  tempat usaha para pengrajin  mebel 

kayu.Perolehan bahan baku  atau  kayu untuk  pembuatan  mebel  ini  sumbernya  

membeli  kayu milik  masyarakat  setempat, dibengkel  penampungan  kayu,  

maupun kayu hasil  dari  lahan  sendiri.   Adapun jenis  kayu  yang  digunakan  

bervariasi     yaitu    kayu   jatiputih, kayumahoni,  kayu sengon dan  jenis  kayu  

lokal  lain yang ditanam  pada  lahan  masyarakat  bukan  dari  hutan. 

Bahan atau  kayu  yang dibeli  pada  masayarakat  dalam  bentuk  Papan  

tulang  ukuran 4 cm  panjang  4 m, Papan  tipis  2 cm,  panjang 3m,  dan  Balok  

kosen. Harga bahan   kayu  bervariasi :  harga  papan tulang mahoni Rp.70.000 – 

80.000 / lembar, papan tipis Rp. 40.000 – 50.000/lembar, harga balok  kosen 
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Rp.35.000 – 40.000/batang. Jenis  kayu  jati  putih  harganya  sama, kecuali harga 

kayu  sengonyang  masihmurah. Proses  pengolahan  kayu  selanjutnya mengikuti  

pola/profil/ukuran  yang  mereka  buat. Untuk  membuat  suatu   produk  mebel 

kayu, sebelumnya sudah  ada  pesanan  atau  kontrak kerja  dengan  konsumen,  

baik  dari instansi  pemerintah  maupun  masyarakat  umum  sebagai  konsumen.  

Tabel 01 

Tabel Permintaan Masyarakat 

Dan Kemampuan Produksi Mebel Kayu Tahun 2017 

No  

Permintaan Masyarakat 

KepadaPengrajinMebelKayu 

 

ProdukYang MampuDi 

HasilkanPengrajinMebelKayu 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

Lemari100 Buah 

 

Meja Biro 100 Buah 

 

Kursi50 Buah 

 

MejaBelajar Di Sekolah 300 

Buah 

 

Pintu50 Lembar 

 

Jendela50 Buah 

 

 

 Lemari30 Buah 

 

 MejaBiro 44 Buah 

 

 Kursi20 Buah 

 

 MejaBelajar Di Sekolah 

120 Buah 

 

 Pintu10 Buah 

 

 Jendela10 Buah 

 (Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM, Tahun 2017)
1
 

 

Pada   tabel diatas tahun 2017 Pengrajin mebel kayu hanya mampu memproduksi 

mebel kayu dengan jumlah yang tidak sesuai dengan permintaan masyarakat, 

Masalah tersebut dikarenakan oleh kurangnya fasilitas teknologi dalam 

pembuatan produk mebel kayu (Lemari,Kursi,Meja,Pitu,Jendela) yang nantinya 

akan di pasarkan kepada masyarakat atau konsumen. 

                                                           
1
 Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM, Tahun 2017 
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Kelompok pengrajin mebel kayu di kelurahan satar peot yang terdaftar di Dinas 

Perdagangan Koperasi dan UKM  ada sebelas(11) kelompok pengrajin mebel 

kayu, yaitu: 

1. Bengkel Kayu Cala Momang 

2. Bengkel Kayu Karya 

3. Bengkel Kayu Sederhana 

4. Bengkel Kayu Hendrik 

5. Bengkel Kayu Fajar 

6. Bengkel Kayu Campe Mose 

7. Bengkel Kayu Semangat Karya 

8. Bengkel Kayu 2R 

9. Bengkel Kayu Ramba Mulia 

10. Bengkel Kayu Arifin 

11. Bengkel Kayu Tunai 

 

Sejalan  dengan  perkembangan  waktu   dan  sejak  terbentuknya  Ibu  

Kota  Kabupaten  Manggarai  Timur   10  tahun  lalu, usaha para  pengrajin  mebel  

kayu  secara  perlahan  mulai  berkembang   terutama   peluang  pasar mulai  

terbuka. Minat  para  pengrajin mebelkayusaat  ini  cukup  tinggi  karena  usaha   

tersebut  memberikan  peluang  pasar  yang  cukup  terbuka,  dimana permintaan  

pasar  akan  mebel  seperti  kursi, meja  lemari  oleh  masyarakat terus bertambah  

terutama  kebutuhan  sarana pembangunan  infrasturktur pemerintahandi kota  

Borong, Kabupaten  Manggarai Timur.  
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Dampak  lainnya  yaitu meningkatkan  ekonomi para  pengrajin  mebel  kayu  dan  

kelompoknya  serta  peluang penyediaan  lapangan  kerja  bagi  masyarakat di  

Kelurahan Satar Peot.Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi 

masyarakat kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai 

Timur merupakan salah satu upaya menciptakan “masyarakat Kelurahan Satar 

Peot yang sejahtera dan produktif”. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus 

mampu memainkan peran sebagai penggerak atau pendorongguna memicu 

pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. 

Kelurahan Satar Peot yang terdapat di Kecamatan Borong Kabupaten 

Manggarai Timur,Penulis pilih sebagai objek penelitian bagi penulis karena 

pertimbangan terdapat beberapa mebel kayu yang kurang akan fasilitas teknologi 

dalam proses pembuatan produk (kursi, meja, lemari dan lain-lain) yang akan 

dipasarkan dan tingkat sumber daya manusia (SDM) dari karyawan/pekerja yang 

masih rendah karena di pengaruhi oleh perkembangan teknologi canggih yang 

terjadi di era globalisasi ini atau era yang serba modern. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian dengan judul “PERAN DINAS PERDAGANGAN 

KOPERASI DAN UKM DALAM PEMBERDAYAAN PENGRAJIN 

MEBEL KAYU DI KELURAHAN SATAR PEOT, KECAMATAN 

BORONG, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR’’ 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, masalah pokok yang 

dirumuskan oleh penulis dalam tulisan ini yakni : Bagaimanakah Peran Dinas 

Perdagangan Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Pengrajin Mebel Kayu di 

Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1. Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 

Untuk Mendeskripsikan Peran Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM 

Dalam Memberdayakan Pengrajin Mebel Kayu Di Kelurahan Satar 

Peo t, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. 

2. Manfaat 

a. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama dalam peranan 

pemerintah terhadap usaha kecil dan menengah di daerah. 

b. Bagi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai 

Timur. 

Sebagai masukan dalam pelaksanaan pengembangan usaha kecil di 

Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai 

Timur. 

 

 

 


