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BAB V 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

 Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Peran Dinas Perdagangan, 

Koperasi dan UKM dalam memberdayakan pengrajin mebel kayu di Kelurahan 

Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Variabel utama 

dalam penelitian ini adalah Peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam 

pemberdayaan pengrajin mebel kayu, Dengan aspek-aspek yang di ukur : 

1. Bina Manusia 

2. Bina Usaha  

5.1  Bina Manusia 

Yang dimaksud dengan Bina Manusia dalam penelitian ini adalah semua 

kegiatan dalam penguatan atau pengembangan kapasitas yaitu Kapasitas Individu 

yang meliputi Kpasitas Kepribadian dan Kapasitas Dunia Kerja. 

5.1.1 Kapasitas Kepribadian 

 Upaya pengembangan kapasitas merupakan bagian yang penting didalam 

berbagai aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari pengembangan kapasitas 

misalnya dilaksanakan dengan pendidikan, baik secara formal maupun informal. 

Di dalam Perusahan misalnya melalui pelatihan-pelatihan sumber daya manusia, 

pengembangan sistem manajerial. 

 Untuk mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan oleh dinas 

perdagangan, koperasi dan UKM terhadap pemberdayaan pengrajin mebel kayu di 
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kelurahan Satar Peot, Maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa 

Informan, sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Basilius Teto
1
 selaku 

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Mengatakan Bahwa: 

 Upaya yang telah dilakukan Dinas Perdagangan, Koperasi dan 

UKM dalam meningkatkan kapasitas kepribadian yaitu melakukan 

pelatihan Bagi kelompok industri kecil dan Menegah (IKM). Sebelum 

kelompok melaksanakan usaha. Contonya tenun kain sebelumnya mereka 

dibekali dengan pengetahuan keterampilan dan cara menenenun. Demikian 

juga untuk jasa perbengkelan motor dan bengkel mebel kayu di beri 

pelatihan manajemen untuk untuk mengelola usahanya secara baik. 

Selanjutnya menurut Kepala Bidang Perindustrian Dinas perdagangan,koperasi 

dan UKM, Bapak  Efraim D. Gual,
2
 mengatakan bahwa: 

 Pemerintah daerah secara nyata berupaya meningkatkan dan terus 

mendorong para pegiat IKM agar terus berkembang pesat terutama 

pengembangan kapasitas individu dengan upaya Meningkatkan skill atau 

keahlian para pegiat IKM termasuk IKM mebel kayu melalui kegiatan 

pelatihan yang diselenggarakan oleh Bidang Industri menghadirkan 

instruktur berpengalaman, para peserta berasal dari pegiat IKM di 

Manggarai Timur dengan metode 70% praktek dan 30% teori.  Ini 

dimaksudkan agar para pegiat IKM setelah mendapatkan pelatihan 

diharapkan dapat menerapkan pengetahuan baru sehingga ada sentuhan 

nilai seni dengan cita rasa yang dapat membangkitkan selera konsumen, 

sehingga produk  hasil  karya  pegiat IKM lokal dapat bersaing secara 

sehat dengan produk industri lainya di pasaran. 

                                                           
1
 Wawancara dengan Bapak Basilius Teto Selaku Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 

Manggarai Timur, (wawancara tanggal 16 juli 2018) 
2 Wawancara dengan Bapak Efaim D Gual Selaku Kepala Bidang Perindustrian Dinas 

Perdagangan Koperasi dan UKM Manggarai Timur, (wawancara tanggal 16 juli 2018) 

 



62 
 

Hal Senada disampaikan oleh Bapak Gregorius Hadir
3
selaku Lurah Sartar peot, 

mengatakan bahwa:  

Dari dinas sendiri kalau untuk Kapasitas Kepribadiannya Dinas melakukan 

pelatihan bagi pemilik mebel kayu Yang mana mereka menghadirkan 

instruktur berpengalaman dalam memberikan pelatihan terhadap para 

pegiat IKM di kelurahan Satar Peot khususnya di kelompok pengrajin 

mebel kayu Campe Mose.  

Pernyatan di atas di perkuat oleh pendapat Bapak Alosius Gonsaga
4
, selaku 

pemilik mebel Kayu Campe Mose, mengatakan bahwa: 

Iya, Kelompok kami ini sudah mendapat perhatian dari dinas perdagangan 

koperasi dan UKM dan Bentuk perhatian dari dinas kepada kelompok 

kami yaitu dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan 

keterampilan.  

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Sofia Fransiska Alus
5
, selaku Bendahara 

kelompok mebel kayu Campe Mose, mengatakan bahwa:  

Kelompok kami ini sudah mendapat perhatian dari dinas perdagangan 

koperasi dan UKM, melalui kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh 

Bidang Industri dengan menghadirkan instruktur berpengalaman.  

 

Berdasarkan hasil wawancara Penliti dengan informan di atas menunjukan 

bahwa Sudah adanya pengembangan kapasitas kepribadian yang dilihat dari peran 

yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam upaya 

Meningkatkan skill atau keahlian para pegiat IKM termasuk IKM mebel kayu 

                                                           
3
 Wawancara dengan Bapak Gregorius Hadir selaku Lurah Satar Peot, Manggarai Timur, 

(wawancara tanggal 62 juli 2018) 
4
 Wawancara dengan Bapak Aloisius Gonsaga Pemilik Mebel Kayu Campe Mose, (Wawancara 

tanggal 28 Juli 2018) 
5
 Wawancara dengan Ibu Sofia Fransiska Alus Selaku Bendahara di Mebel Kayu Campe Mose, 

(Wawancara tanggal 28 Juli 2018) 
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melalui kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Bidang Industri yang 

menghadirkan instruktur berpengalaman, dengan metode 70% praktek dan 30% 

teori.Demikian juga untuk jasa bengkel mabel kayu di beri pelatihan menejemen 

untuk untuk mengelola usahanya secara baik. 

5.1.2 Kapasitas Dunia Kerja 

Untuk mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan oleh dinas 

perdagangan, koperasi dan UKM terhadap pemberdayaan pengrajin mebel kayu di 

kelurahan Satar Peot, Maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa 

Informan, sebagai berikut:  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Basilius Teto
6
 selaku 

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Mengatakan Bahwa: 

Upaya yang telah dilakukan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 

dalam meningkatkan kapasitas individu; meliputi kapasitas kepribadian 

dan kapasitas yaitu melakukan pemberdayaan terhadap kelompok industri 

kecil dan menegas IKM di seluruh kecamatan yang ada di kab. Manggarai 

Timur dengan berbagai usaha. Misalnya usaha jasa perbengkelan 

mesin/motor,usaha tenun kain,usaha mabel kayu dll. 

Selanjutnya menurut Kepala Bidang Perindustrian Dinas perdagangan,koperasi 

dan UKM, Bapak  Efraim D. Gual,
7
 mengatakan bahwa: 

Wilayah Indonesia Timur merupakan kawasan regional bagi 

pengembangan industri kecil menengah (IKM) di Indonesia sebagai pusat 

                                                           
6 Wawancara dengan Bapak Basilius Teto Selaku Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan 
UKM Manggarai Timur, (wawancara tanggal 16 juli 2018) 

7 Wawancara dengan Bapak Efaim D Gual Selaku Kepala Bidang Perindustrian Dinas 

Perdagangan Koperasi dan UKM Manggarai Timur, (wawancara tanggal 16 juli 2018) 
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pengembangan IKM, Pemda Manggarai Timur menyadari agar prioritas 

kebijakan daerah mengarah pada pengembangan para pegiat IKM. Jika 

dilihat dari mata pencarian penduduk di Manggarai Timur di pastikan unit 

kegiatan IKM belum digemari atau digeluti oleh banyak kalangan. Padahal 

kegiatan IKM merupakan target pemerintah pusat karena dapat menjadi 

sektor andalan yang memberikan kontribusi cukup baik bagi 

perekonomian nasional.  Hadirnya industri kecil menengah dewasa ini 

telah berhasil menyerap ribuan tenaga kerja dengan aktivitas rutin didaerah 

sehingga arus urbanisasi dari desa ke kota semakin kecil, Di Manggarai 

Timur Pemda melalui dinas terkait mendorong masyarakat agar berani 

menekuni dunia IKM karena cukup menjanjikan.  

Bukti keberpihakan pemerintah daerah Manggarai Timur dilakukan 

dengan berbagai langkah konkrit, diantaranya: 

 Pembinaan Para Pegiat IKM  

Untuk meransang minat dan bakat bagi pegiat IKM baru di 

Manggarai Timur Pemerintah melakukan banyak trobosan 

sehinggah jumlah para pegiat IKM terus meningkat. Melalui 

Bidang Industri Pemda melakukan pendataan di semua desa dan 

kelurahan untuk memastikan para pegiat IKM yang memiliki 

kemauan keras menurut karakteristik bakat dan hobinya masing-

masing. Pendataan itu dilakukan agar program dan kegiatan 

pemerintah sesuai dengan kebutuhan pegiat IKM. Pembinaan 

dilakukan dengan melakukan pelatihan dan Lokal karya agar jiwa 

pegiat IKM terpanggil untuk berkarya di sektor IKM. Selain 

pelatihan, pembinaan juga dilakukan dengan memberikan bantuan 

peralatan kerja serta melakukan  pengawasan rutin dan monitoring 

berkala yang di jadwalkan 3-4 dalam satu bulan dilokasi para 

pegiat IKM sehinggah aktivitas usahanya berjalan optimal. Artinya 

Industri Kecil Menengah telah menjadi dunia kerja bagi para pegiat 

IKM karena dirasa memiliki pendapatan yang menjanjikan dan 

berdampak bagi pertumbuhan ekonomi daerah. 

 Pameran Produk IKM: 

Setelah pembinaan bagi pegiat IKM Pemerintah secara langsung 

turut mendorong pelaku IKM terus berkembang. Hasil atau produk 

IKM sering diboyong oleh Pemerintah Daerah untuk terlibat dalam 

ajang pameran di berbagai iven baik lokal maupun nasional. Hasil 

karya para pegiat di pamerkan dalam acara bergengsi agar dikenal 
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luas sehinggah mendapatkan tempat bagi konsumen yang memiliki 

selera produk IKM, selain di pamerkan dalam ajang pameran telah 

dibangun juga sentra IKM di Golo Lada Borong dengan ruangan 

showroom yang mewah sehingga dapat diperjual belikan secara 

langsung berbagai produk IKM. 

 

Pernyataan di atas didukung pula oleh Bapak Gregorius Hadir
8
 selaku Lurah 

Sartar peot, mengatakan bahwa:  

Dinas melakukan pembinaan bagi para pengrajin mebel kayu, Pembinaan 

tersebut di lakukan dengan memberikan bantuan peralatan kerja bagi para 

pengrajin mebel kayu.   

 

Pernyatan di atas di perkuat oleh pendapat Bapak Alosius Gonsaga
9
, selaku 

pemilik mebel Kayu Campe Mose, mengatakan bahwa: 

Iya, Kelompok kami ini sudah mendapat perhatian dari dinas perdagangan 

koperasi dan UKM dan Bentuk perhatian dari dinas kepada kelompok 

kami yaitu dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan 

keterampilan.  

Hal senada disampaikan oleh Ibu Sofia Fransiska Alus
10

, selaku Bendahara 

kelompok mebel kayu Campe Mose, mengatakan bahwa:  

Kelompok kami ini sudah mendapat perhatian dari dinas perdagangan 

koperasi dan UKM, melalui kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh 

Bidang Industri menghadirkan instruktur berpengalaman untuk 

Meningkatkan skill atau keahlian.  

                                                           
8
 Wawancara dengan Bapak Gregorius Hadir Selaku Lurah Satar Peot , Manggarai Timur, 

(wawancara tanggal 26 juli 2018) 
9
 Wawancara dengan Bapak Aloisius Gonsaga Pemilik Mebel Kayu Campe Mose, (Wawancara 

tanggal 28 Juli 2018) 
10

 Wawancara dengan Ibu Sofia Fransiska Alus Selaku Bendahara di Mebel Kayu Campe Mose, 

(Wawancara tanggal 28 Juli 2018) 
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Berdasarkan hasil wawancara Penliti dengan informan di atas menunjukan 

bahwa sudah adanya pengembangan kapasitas dunia kerja yang dilihat dari peran 

yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKMuntuk 

meransang minat dan bakat bagi pegiat IKM baru di Manggarai Timur Pemerintah 

melakukan banyak trobosan sehingga jumlah para pegiat IKM terus meningkat. 

Melalui Bidang Industri Pemda melakukan pendataan di semua desa dan 

kelurahan untuk memastikan para pegiat IKM yang memiliki kemauan keras 

menurut karakteristik bakat dan hobinya masing-masing. Pendataan itu dilakukan 

agar program dan kegiatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan pegiat IKM. 

Pembinaan dilakukan dengan melakukan pelatihan dan lokal karya agar jiwa 

pegiat IKM terpanggil untuk berkarya di sektor IKM. Selain pelatihan, pembinaan 

juga dilakukan dengan memberikan bantuan peralatan kerja serta melakukan  

pengawasan rutin dan monitoring berkala dilokasi para pegiat IKM sehingga 

aktivitas usahanya berjalan optimal. Artinya Industri Kecil Menengah telah 

menjadi dunia kerja bagi para pegiat IKM karena dirasa memiliki pendapatan 

yang menjanjikan dan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi daerah. 

Setelah pembinaan bagi pegiat IKM Pemerintah secara langsung turut 

mendorong pelaku IKM terus berkembang. Hasil atau produk IKM sering 

diboyong oleh Pemerintah Daerah untuk terlibat dalam ajang pameran di berbagai 

iven baik lokal maupun nasional. Hasil karya para pegiat di pamerkan dalam acara 

bergengsi agar dikenal luas sehinggah mendapatkan tempat bagi konsumen yang 

memiliki selera produk IKM, selain di pamerkan dalam ajang pameran telah 
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dibangun juga sentra IKM di Golo Lada Borong dengan ruangan showroom yang 

mewah sehingga dapat diperjual belikan secara langsung berbagai produk IKM. 

5.2 Bina Usaha 

Yang dimaksudkan Bina Usaha dalam penelitian ini adalah Usaha yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang sarana/prasarana dan 

kemudahan-kemudahan lain menunjang peningkatan usaha masyarakat 

dalam lingkungan yang sudah terbina.  

5.2.1 Pembangunan Prasarana Sebagai Pendukung Pembangunan Kegiatan 

Bagi Pengrajin 

 Pembangunan prasarana sebagai pendukung pembangunan bagi pengrajin, 

yang bertujuan untuk Mempercepat persebaran dan pemerataan IKM, 

meningkatkan upaya pembangunan IKM yang berwawasan lingkungan serta 

meningkatkan daya saing IKM. 

 Untuk mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan oleh dinas 

perdagangan, koperasi dan UKM terhadap pemberdayaan pengrajin mebel kayu di 

kelurahan satar peot, Maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa 

informan, sebagai berikut: 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Basilius Teto
11

 selaku 

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Mengatakan Bahwa: 

Pengembangan industri kecil menengah (IKM) di indonesia sebagai pusat 

pengembangan IKM, Pemda Manggarai Timur menyadari agar prioritas 

kebijakan daerah mengarah pada pengembangan para pegiat IKM. Jika 

dilihat dari mata pencarian penduduk di Manggarai Timur dipastikan unit 

                                                           
11

Wawancara dengan Bapak Basilius Teto Selaku Kepala Dinas Perdagangan Koperasi 

dan UKM Manggarai Timur, (wawancara tanggal 16 juli 2018) 
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kegiatan IKM belum digemari atau digeluti oleh banyak kalangan. Padahal 

kegiatan IKM merupakan target pemerintah pusat karena dapat menjadi 

sektor andalan yang memberikan kontribusi cukup baik bagi 

perekonomian nasional.  Hadirnya industri kecil menengah dewasa ini 

telah berhasil menyerap ribuan tenaga kerja dengan aktivitas rutin didaerah 

sehinggah arus urbanisasi dari desa ke kota semakin kecil, Di Manggarai 

Timur Pemda melalui dinas terkait mendorong masyarakat agar berani 

menekuni dunia IKM karena cukup menjanjikan oleh sebab itu pemda 

membangun sentra IKM di Golo Lada Borong dengan ruangan showroom 

yang mewah sehinggah dapat diperjual belikan secara langsung berbagai 

produk IKM.  

Pernyataan di atas didukung pula oleh Kepala Bidang Perindustrian Dinas 

perdagangan,koperasi dan UKM, Bapak  Efraim D. Gual
12

, mengatakan bahwa: 

Pemerintah Daerah secara nyata telah berpihak pada pengembangan dan 

pemberdayaan pegiat IKM buktinya para pegiat IKM telah mendapatkan 

perlakuan istimewa dengan menempatkannya dalam satu kawasan khusus 

di sentra IKM di Golo Lada Borong. Manggarai Timur merupakan 

kabupaten yang pertama menyediakan sentra bagi pegiat IKM dengan 

ruang dan gedung serta lahan yang luas sehingga para pegiat IKM dapat 

melaksanakan kegiatannya di sentra dan sekaligus memamerkan produk 

IKM untuk diperjual belikan secara langsung ke masyarakat.  

Gambar 06 

Sentra IKM Kabupaten Manggarai Timur 

 

                                                           
12

 Wawancara dengan Bapak Efaim D Gual Selaku Kepala Bidang Perindustrian Dinas 

Perdagangan Koperasi dan UKM Manggarai Timur, (wawancara tanggal 16 juli 2018) 
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Selanjutnya menurut Bapak Gregorius Hadir
13

 selaku lurah satar peot mengatakan 

bahwa:  

Dari dinas sendiri pasti telah menyediakan sarana dan prasarana demi 

kelancaran hasil produk bagi kelompok mebel kayu Campe Mose.  

Pernyataan di atas di dukung pulah oleh bapak Aloisius Gonsaga
14

 selaku ketua 

kelompok mebel kayu Campe Mose, mengatakan bahwa: 

Dari dinas telah menyediakan sarana dan prasarana demi kelancaran hasil  

untuk produk mebel kami.  

Berdasarkan hasil wawancara penliti dengan informan di atas menunjukan 

bahwa Sudah adanya Pembangunan prasarana sebagai pendukung pembangunan 

bagi pengrajin yang dilihat dari penyediaan sentra bagi pegiat IKM dengan ruang 

dan gedung serta lahan yang luas sehingga para pegiat IKM dapat melaksanakan 

kegiatannya di sentra dan sekaligus memamerkan produk IKM untuk diperjual 

belikan secara langsung ke masyarakat. 

5.2.2 Penyediaan Sarana Untuk Memperlancar Pemasaran Hasil Produksi 

Barang dan Jasa 

 Penyediaan  sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang 

dan jasa bertujuan untuk Memudahkan para pegiat IKM untuk memperlancar hasil 

produksi barang dan jasa yang akan di jual kepada masyarakat umum. 

 Untuk mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas 

perdagangan, koperasi dan UKM terhadap pemberdayaan pengrajin mebel kayu di 

                                                           
13

 Wawancara dengan Bapak Gregorius Hadir Selaku Lurah Satar Peot , Manggarai Timur, 

(wawancara tanggal 26 juli 2018) 
14

 Wawancara dengan Bapak Aloisius Gonsaga Pemilik Mebel Kayu Campe Mose, (wawancara 

tanggal 28 juli 2018) 
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kelurahan satar peot, Maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa 

informan, sebagai berikut: 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Basilius Teto
15

 selaku 

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Mengatakan Bahwa: 

Bagi pengrajin mebel kayu di kelurahan Satar Peot , pernah mendapatkan 

bantuan sarana berupa mesin pres kayu multi fungsi sebanyak 1 unit dan 

untuk memperlancar pemasaran produksi barang dan jasa, Dinas tiap 

tahunnya merekrut kelompok IKM atau para pengrajin IKM pada setiap 

pameran yang diselenggarakan di tingkat daerah, provinsi maupu tingkat 

pusat, Hal ini untuk mempromosikan produk-produk yang mereka 

hasilkan.  

Pernyataan di atas didukung pula oleh Kepala Bidang Perindustrian Dinas 

perdagangan,koperasi dan UKM, Bapak  Efraim D. Gual
16

, mengatakan bahwa: 

Pemerintah Daerah secara nyata telah berpihak pada pengembangan dan 

pemberdayaan pegiat IKM dengan menyediakan sarana pendukung. 

Melalui bantuan Hibah peralatan meubeller berupa mesin pres lengkap 

dengan peralatan kerja bagi pegiat IKM. Selain itu pegiat IKM telah 

mendapatkan perlakuan istimewa dengan menempatkannya dalam satu 

kawasan khusus di sentra IKM di Golo Lada Borong. Manggarai Timur 

merupakan kabupaten yang pertama menyediakan sentra bagi pegiat IKM 

dengan ruang dan gedung serta lahan yang luas sehingga para pegiat IKM 

dapat melaksanakan kegiatannya di sentra dan sekaligus memamerkan 

produk IKM untuk diperjual belikan secara langsung ke masyarakat. 

Selain sarana dan prasarana, Pemda juga terlibat untuk memperlancar 

pemasaran produk IKM dengan terus melakukan promosi produk IKM 

melalui kegiatan pameran baik lokal maupun nasional, tentu agar produk 

IKM di perkenalkan secara luas sehingga dapat bersaing dengan produk 

                                                           
15 Wawancara dengan Bapak Basilius Teto Selaku Kepala Dinas Perdagangan Koperasi 

dan UKM Manggarai Timur, (wawancara tanggal 16 juli 2018) 

16
 Wawancara dengan Bapak Efaim D Gual Selaku Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan 

Koperasi dan UKM Manggarai Timur, (wawancara tanggal 16 juli 2018) 
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IKM  sejenisnya dari daerah lain serta mendapat respon dari konsumen 

pencinta produk IKM.  

Selanjutnya menurut Bapak Gregorius Hadir
17

 selaku lurah satar peot mengatakan 

bahwa:  

Dari dinas sendiri pasti telah menyediakan sarana dan prasarana demi 

kelancaran hasil produk para pengrajinyang ada di kelurahan Satar Peot 

dan untuk memperlancar pemasaran kami pihak kelurahan tentunya 

bekerja sama dengan Dinas yang menangani pengrajin tersebut agar 

melakukan promosi hasil produk, melalui kegiatan pameran baik pada 

tingkat local maupun nasional. 

Pernyataan diatas di dukung pulah oleh bapak Aloisius Gonsaga
18

 selaku ketua 

kelompok mebel kayu campe mose, mengatakan bahwa: 

Dari dinas telah menyediakan sarana dan prasarana demi kelancaran hasil 

produk  kelompok mebel kami.  

Hal senada disampaikan oleh Ibu Sofia Fransiska Alus,
19

 selaku Bendahara 

kelompok mebel kayu Campe Mose, mengatakan bahwa:  

Iya, dinas telah menyediakan sarana dan prasarana demi kelancaran hasil 

produk  kelompok mebel kami dan cara dari pemerintah yaitu dengan terus 

melakukan promosi hasil produk mebel baik di tingkat lokal maupun 

nasional.  

Berdasarkan hasil wawancara penliti dengan informan di atas menunjukan 

bahwa Sudah adanya Penyediaan  sarana untuk memperlancar pemasaran hasil 

                                                           
17

 Wawancara dengan Bapak Gregorius Hadir Selaku Lurah Satar Peot , Manggarai Timur, 

(wawancara tanggal 26 juli 2018) 
18

 Wawancara dengan Bapak Aloisius Gonsaga Pemilik Mebel Kayu Campe Mose, (wawancara 

tanggal 28 juli 2018) 
19 Wawancara dengan Ibu Sofia Fransiska Alus Selaku Bendahara di Mebel Kayu Campe 

Mose, (wawancara tanggal 28 juli 2018) 
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produksi barang dan jasa yang dilihat dari peran yang dilakukan Pemerintah 

daerah dengan memberikan bantuan Hibah dan  pengadaan mesin meubeler sesuai 

dengan kebutuhan para pegiat IKM. Hal ini tentu dimaksudkan agar pendapatan 

pegiat IKM meningkat dan berdampak pada semakin baiknya kontribusi sektor 

IKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 

 Sedangkan hasil pengamatan peneliti mengenai sarana yang ada di 

kelompok mebel kayu campe mose , Kelompok mebel kayu campe mose ini telah 

mendapat bantuan peralatan kerja berupa mesin pres lengkap dengan mesin 

penggerak yang bertujuan untuk mempercepat proses pengerjaan produk-produk 

seperti lemari, meja, kursi, jendela, pintu, dll. 

Gambar 06 

Salah satu sarana yang diberikan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 

untuk pengrajin mebe kayu Campe Mose 

   (Mesin Pres dan Mesin Penggerak) 

 

 


