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Abstrak  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan dan 

menganalisis peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Sumber Daya Alam 

Terbarukan Di Kota Bontang. Mengetahu peningkatan ekonomi pelaku usaha di 

Kota Bontang dalam bidang UMKM rumput laut dan UMKM mangrove. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diproleh dengan 

menggunakan Teknik Purposive Sampling. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan mendedskripsikan 

secara mendalam mengenai Analisis Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis 

Sumber Daya TErbarukan Di Kota Bontang. Analisis data model interaktif dari 

B. Miles dan a. Huberman, yang diawali dengan reduksi data, penyajian data, 

kondensasi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat di Kota 

Bontang jika di lihat dari garis kemiskinan dari tahun ketahun terdapat 

peningkatan dan penurunan. Berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan dan 

indeks keparahan kemisinan di tahun 2020 bahwa rata-rata pengeluaran 

penduduk miskin cenderung semakin mejauhi garis kemikinan yang jika di 

bandingkan degan indeks yang terjadi di tahun 2016-2018. UMKM dalam 

bidang mengrove dan rumput laut sangat membantu masyarakat di Kota 

Bontang, UMKM di Bontang memberdayakan masyarakat di Bontang untuk 

bisa mendapatkan penghasilan. 

 
Kata Kunci: Ekonomi, UMKM  

 

Pendahuluan  

 Pentingnya ekonomi adalah untuk mendapatkan proses yang 

menimbulkan pemasukan per kapita suatu penduduk yang dapat meningkat dalam 

jangka panjang. Dalam sebuah perekonomian tidak hanya bertujuan untuk 

mendaptakan perkembangan yang tinggi tetapi diharapkan dapat untuk 

mengurangi tingkat kemiskinan serta ketimpangan pemasukan. Sumber daya alam 

yang kita miliki wajib dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Sumber daya alam yang ada sangat erat hubungannya dengan aktivitas ekonomi 

masyarakat. Didalam aktivitas ekonomi masyarakat wajib untuk menggunakan 

sumber daya alam yang dimiliki. 
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Menurut Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya 

kemakmuran rakyat”. Oleh karna itu agar tujuan tersebut dapat tercapai maka 

wajib untuk masyarakat pandai dalam memanfaatkan sumber daya alam. Untuk 

itu masyarakat harus mengelola dengan baik agar mendapatkan manfaat dari 

sumber daya alam. Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), jika sumber daya alam adalah kekayaan serta 

kemampuan alam yang dapat diolah untuk dijadikan sebuah keuntungan serta 

kemakmuran untuk masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bontang dalam 

program kerja 5 tahun terhitung dari tahun 2016-2020 memiliki program 

pengembangan sumber daya alam. Program yang berhubungan dengan sumber 

daya alam ialah:  

 1. Pengembangan Alam Wisata Mangrove 

 2. Pengembangan Perikanan dan Peternakan 

 3. Pengembangan Sumber Daya Alam Rumput Laut 

 4. Pengembangan Gas Alam. 

Di wilayah Kota Bontang sumber daya terbarukan dalam proses 

pemanfaatannya melibatkan masyarakat karna masyarakat menjadikan hal 

tersebut sebagai tempat mata pencarian. Sebaliknya sumber daya tidak terbarukan 

di Kota Bontang seperti gas alam yang dijadikan pemerintah sebagai program 

untuk masyarakat, program tersebut adalah jaringan gas alam untuk rumah tangga 

yang bersumber dari gas alam  

Masyarkat Kota Bontang berinovasi untuk mengolah serta menggunakan 

sumber daya alam terbarukan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM). Dalam perihal tersebut pemerintah serta masyarakat di Kota Bontang 

bisa bekerja sama, masyarakat menjadi fasilitas untuk membangun sebaliknya 

pemerintah berkewajiban untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan 

memberikan bantuan lain untuk usaha.  

Kota Bontang sebagai kota pesisir serta terdapat diwilayah laut yang lebih 

luas dibanding daerah darat, hal tersebut menjadikan fokus disumber daya 

terbarukan tentang pengolaham mangrove serta rumput laut. Wujud pengolahan 

sumber daya alam terbarukan dianataranya rumput laut yang diolah menjadi 

olahan agar- agar, serta mangrove yang diolah menjadi sirup. Olahan tersebut 

diperjualbelikan untuk masyarakat Bontang sampai luar wilayah Bontang, serta 

inovasi tersebut pula bisa dijadikan oleh-oleh untuk para pendatang. Perihal ini 

pastinya memberikan pengaruh terhadap ekonomi masyarakat, khususnya dalam 

peningkatan pemasukan masyarakat melalui UMKM di Kota Bontang. 

 

Kerangka Dasar Teori 
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Pemerintah Daerah 

Pemerintah daerah adalah subsistem dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, untuk itu tugas-tugas negara atau pemerintah adalah tugas-tugas 

maupun urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada wilayah dengan 

pertimbangan kondisi serta keahlian wilayah serta kepentingan nasional. Sesuai 

dalam pendapat tentang penerapan Otonomi Daerah yang di artikan pemerintah 

daerah menurut Misdyanti dan Kartaspoetra yaitu, “Pemerintah Daerah adalah 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah 

adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah”. 

 

Ekonomi 

Menurut (Iskandar Putong, Economics Pengantar mikro serta Makro, 

(Jakarta, Mitra Wacana Media, 2010) h. 1) Bagi Paul A. Samuelson ekonomi 

ialah cara-cara yang dicoba oleh manusia serta kelompoknya untuk 

menggunakan sumber-sumber yang terbatas untuk mendapatkan bermacam 

komoditi serta mendistribusikannya untuk disantap oleh masyarakat. Ekonomi 

masyarakat bisa diartikan sebagai upaya dalam mengelola rumah tangga. 

Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui 3 aktivitas utama 

yaitu: produksi, distribusi, dan konsumsi. Uraian tentang ekonomi rakyat bisa 

dilihat dari 2 pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan aktivitas 

ekonomi dari pelaksana dalam ekonomi yang berskala kecil, yang di sebut 

perekonomian rakyat. Pendekatan kedua adalah pendekatan sistem ekonomi 

yaitu, demokrasi ekonomi ataupun sistem pembangunan yang demokratis, 

biasanya di katakana dengan partisipatif (participatory development). 

 

Sumber Daya Alam 

Menurut Soerianegara (1977) sumber daya alam adalah unsur-unsur yang 

tedapat dalam lingkungan alam yang meliputi wujud ataupun hayati yang 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan tingkatan kesejahteraan hidup.   

Sumber daya alam di bedakan menjadi dua yaitu sumber daya alam terbarukan 

dan sumber daya alam tidak terbarukan. Sumber daya alam terbarukan 

merupakan suatu tenaga yang dapat mengisi serta dapat mengubah jatah sehabis 

pemakaian serta setelah dikonsumsi, baik dalam wujud natural ataupun dalam 

proses yang kesekian kalinya dalam jumlah waktu yang terbatas dalam skala 

manusia. Semacam ikan, terumbu karang, rumput laut serta mangrove, hal 

tersebut adalah yang menjadi potensi lokal di Kota Bontang. Sedangkan untuk 

sumber daya tidak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya 

alam yang dalam waktu pembentukannya hingga jutaan tahun. Tenaga ini 

dikatakan tidak terbarukan karna, apabila sumber daya tersebut telah digunakan 

membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menggantikannya. 
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Program Pemerintah Kota Bontang dalam Sumber Daya Terbarukan  

Pemerintah di Kota Bontang memiliki banyak program untuk 

mensejahterakan masyarakat dan untuk membangun tata kota yang lebih baik. 

Program pemerintah yang termasuk dalam sumber daya alam di Kota Bontang 

adalah UMKM, Gas, PDAM, penghijauan pantai (bakau), pelestarian hewan dan 

tumbuhan laut. Dalam penelitian ini hanya memfokuskan program pemerintah 

mengenai sumber daya terbarukan dalam bidang UMKM yang dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat. Program UMKM seperti pengolahan 

rumput laut yang di jadikan untuk produk makanan maupun minuman, mangrove 

yang diolah menjadi sirup untuk diperjualkan ke masyarakat. Kota Bontang 

merupakan kota industri dan salah satu lokasi penghasil rumput laut dengan 

karakteristik wilayah berbentuk kepulauan. Sebagian masyarakat pesisir di Kota 

Bontang bermatapencaharian sebagai pembudidaya rumput laut. Rencana 

pengembangan kawasan pesisir di Kota Bontang untuk budidaya rumput laut 

direncanakan sampai pada pembangunan pabrik pengolahan rumput laut. Di 

Kota Bontang mangrove sangat di budidayakan oleh masyarakat. Para pelaku 

usaha mangrove mengolah dalam bentuk makanan setelah itu di perjualkan 

sebagai kebutuhan ekonomi. 

 

Indikator Keberhasilan Pemberdayaan UMKM 

Indikator/kriteria keberhasilan pemberdayaan UMKM dikembangkan oleh 

Gunawan Sumodiningrat (1999) mencakup empat indikator yakni sebagai berikut:

  

a. Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin: menurut Schiller kemiskinan 

merupakan ketidaksangguapan untuk mendaptkan barang dan pelayanan 

yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas (Ala, 1981). 

b. Berkembangnya Usaha Peningkatan Pendapatan yang Dilakukan Masyaraat 

Usaha Kecil Menengah Melalui Pendirian Usaha Baru dengan 

Memanfaatkan Sumber Daya yang Tersedia: salah satu indikator 

keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adalah berkembangnya 

usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Sumodiningrat, 1999). 

c. Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Terhadap Upaya Peningkatan 

Kesejahteraan Keluarga Miskin di Lingkungan: Menurut Rubin, 

pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat, baik 

dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan yang dilakukan (Sumaryadi, 

2005). 

d. Meningkatkan Kemandirian Kelompok yang ditandai Dengan Makin 

Berkembangnya Usaha Produktif Anggota dan Kelompok, Makin Kuatnya 

Permodalan Kelompok: pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk 
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membentuk untuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kmenadirian 

masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang 

ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan 

sesuatu yang dipandang tepat demi mendapai pemecahan masalah yang 

dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki 

(Sulistiyani, 2004). 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, dimana 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan alat analisis dengan 

fokus penelitian yang dikaji oleh peneliti. Sugiyono (2014:223). 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis data yang 

diperoleh, kemudian dijabarkan dalam bentuk sebenarnya. Pada penelitian ini 

penulis menggunakan teknik analisis data model interaktif menurut Miles 

Huberman dan Saldana (2014:31-33). 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berkurangnya Jumlah penduduk Miskin 

Selama periode 2016-2020, garis kemiskinan di Kota Bontang terjadi 

peningkatan dan penurunan, terjadi peningkatan di tiap tahunnya terhitung dari 

tahun 2016-2018 yang dimana indeks kedalaman kemiskinan mencapai 0.93%. 

Akan tetapi jumlah penduduk miskin di Kota Bontang pada tahun 2019 terdapat 

penurunan yang jumlah penduduk miskin mencapai 7.470 jiwa. Di Tahun 2020 

angka kemiskinan mencapai 4.38% terdapat peningkatan 0.16% dari tahun 

sebelumnya, salah satu penyebab terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin 

ini diakibatkan adanya kasus Covid-19 yang menghantap kondisi perekonomian 

masyarakat. Selama masa awal pandemi di tahun 2020 sempat terjadi penurunan 

dalam tingkat perekonomian masyarakat, selain itu terjadi pengurangan tenaga 

kerja yang mengakibatkan masyarakat terpaksa harus menjadi pengangguran.  

Berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan 

kemiskinan di tahun 2020 bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin 

cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan yang jika dibandingkan dengan 

indeks yang terjadi di tahun 2016-2018. Dalam membangun sebuah ekonomi 

daerah di Kota Bontang membutuhkan sebuah mekanisme dalam pengelolaan 

sumber daya yang dimiliki dan dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. 

Di Kota Bontang struktur ekonomi masyarakat dalam bidang umkm sumber daya 

alam mangrove dan rumput laut dapat terlihat dari bagaimana kebutuhan 

kebutuhan masyarakat yang dapat terpenuhi. Struktur dalam peningkatan ekonomi 

daerah dapat dikatakan meningkat dikarenakan terdapat peningkatan pendapatan 

ekonomi masyarakat umkm di Kota Bontang. 
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Terdapat peningkatan yang sangat baik di tahun 2016 ke tahun 2017, lalu di 

tahun 2018 ke tahun 2019 belum terdapat peningkatan kontribusi pendapatan 

masyarakat UMKM. Kegiatan dari struktur ekonomi berdampak pada 

peningkatan sektor-sektor perekonomian yang saling berkaitan yang bisa 

dikatakan bahwa terdapat pengurangan jumlah penduduk miskin.  

 

Berkembangnya Usaha Peningkatan Pendapatan yang Dilakukan oleh 

Masyarakat dengan Memanfaatkan Sumberdaya yang Tersedia 

Suatu daerah dapat dikatakan maju apabila di tunjang dari segi pengetahuan 

masyarakat yang tinggi, adanya sumber daya alam yang cukup memadai yang 

dikelola oleh sumber daya manusia yang mempunyai potensi besar guna 

tercapainya kemajuan pembangunan daerah. Perkembangan ekonomi yang telah 

dicapai negara-negara didunia tidak dapat ditiru begitu saja oleh negara-negara 

yang berkembang. jumlah masyarakat yang memiliki umkm dalam bidang sumber 

daya terbarukan rumput laut sebanyak 18 pelaku usaha dan masyarakat yang 

memiliki umkm dalam bidang mangrove mencapai 7 pelaku usaha dengan itu 

masyarakat dengan kreatif mengolah sumber daya alam untuk diolah menjadi 

bahan-bahan makanan yang dapat memberikan penghasilan untuk masyarakat 

yang sebelumnya belum mempunyai penghasilan.  

Tidak hanya masyarakat yang mempunyai pengetahuan tetapi dari pihak 

Dinas Perindustrian dan Koperasi UMKM juga memberikan banyak 

pendampingan untuk masyarakat. Pelatihan tersebut diberikan rutih ditiap 

tahunnya untuk para pelaku usaha di Kota Bontang, tetapi terdapat masyarakat 

yang merasa tidak pernah mendapat pelatihan serta dampingan dari Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Koperasi UMKM juga 

memberikan banyak pendampingan untuk masyarakat.  

Dalam pembinaan tersebut pelaku usaha juga turut aktif dalam mengikuti 

aktifitas tersebut, banyak masyarakat yang memiliki UMKM merasa terbantu 

dengan adanya pembinaan tersebut. Pendampingan yang dilakukan oleh pihak 

Dinas Perindustrian dan UMKM mempunyai orang-orang khusus untuk 

melakukan pembinaan tersebut untuk para pelaku usaha. 

 

 

Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Terhadap Upaya Peningkatan 

Kesejahteraan Keluarga Miskin di Lingkungan  

Pada dasarnya keluarga kurang mampu memiliki potensi tetapi tidak 

memiliki modal dan peralatan kerja yang memadai, harus mendapat perhatian 

yang serius tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari pihak yang peduli 

terhadap keluarga kurang mampu. Dari jumlah masyarakat yang memiliki umkm 

dalam bidang rumput laut sebanyak 18 pelaku usaha dan umkm mangrove 
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sebanyak 7 (tujuh) pelaku usaha, peneliti berhasil mewawancarai 6 (enam) pelaku 

usahah rumput laut dan 3 (tiga) pelaku usaha mangrove.  Dari hasil wawancara 

tersebut terdapat 4 (empat) pelaku usaha rumput laut yang merasa diuntungkan 

dan terdapat 1 (satu) pelaku usaha rumput laut yang memutuskan untuk tidak 

berjualan lagi dan dalam bidang mangrove 2 (dua) yang merasa diuntungkan 

dengan mengolah olahan mangrove dan 1 (satu) tidak lagi pengelolaan mangrove 

tersebut. 

Masyarakat yang mempunyai umkm di Bontang merasa sangat terbantu 

bahkan denga umkm ini dapat mengubah kehidupan ekonominya. Seperti hasil 

wawancara peneliti dengan informan: 

Merasa sangat terbantu dengan adanya umkm ini, Alhamdulillah biar 

sedikit tapi ada. Peningkatan itu ada, sampai saya sendiri bisa pergi ketanah 

suci dua kali karna usaha saya. Bahkan saya memberikan makan anak-anak, 

membiayai sekolaha anak bisa jadi semua ada yang kerja di pegawai negri, 

dan ada yang di pengadilan. Semua dibesarkan dari hasil umkm ini. (ibu 

syaripah pemilik UMKM Rumput Laut) 

Dari hasil wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa banyak sekali 

perubahan yang dirasakan setelah memiliki umkm rumput laut tersebut. Ibu 

syaripah selaku pelaku usaha dalam bidang rumput laut di kelurahan Bontang 

Kuala menggambarkan bagaimana kondisi keluarganya dari yang belum 

mempunyai apa-apa sampai dapat mengubah kondisi pekonomian keluarga tanpa 

adanya dampingan suami. Berbeda hal dengan pelaku usaha yang merasa tidak 

adanya perubahan dengan mengolah umkm rumput laut dan mangrove, seperti 

yang dirasakan oleh ibu Nira yang tidak lagi mengolah olahan mangrove  

Saya sudah tidak produksi lagi karna bahannya susah, buahnya disekitaran 

tanjung limau itu susah gak ada di jual dipasaran. Kendalanya hany di buah, 

karna jika ada pesanan dadakan buahnya itu tidak bisa saya beli di pasaran. 

Kalo kemarin saya pesan kelompok daun harum di tanjung laut sedangkan 

dari kelompok tersebut juga stoknya terbatas bahkan jika di musim hujan 

buah mangrove itu busuk banyak yang berulat. Karna pohon mangrove itu 

antara air payau dan air asin, dan pohon mangrove ini juga sdh banyak yang 

ditebangin oleh masyarakat lain untuk tempat tinggal. Kalo untuk acara 

tertentu olahan mangrove ini laku, tetapi kalo untuk di jual satu sampai dua 

atau tiga olahan saja ya rugi karna akan expire.  (Ibu Nira pelaku usaha 

mangove yang tidak lagi mengolah mangrove) 

Hal tersebut pmenjadikan kendala bagi masyarakat yang memiliki UMKM 

dalam bidang rumput laut dan mangrove, mayoritas kendala tersebut dikarnakan 

kurangnya bahan utama yang bisa dikatakan cukup susah untuk di dapatkan selain 

itu lokasi utnuk berjualan yang kurang strategis untuk bisa mendapat banyak 

konsumen.  
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Meningkatkan Kemandirian Kelompok yang ditandai Dengan Semakin 

Berkembangnya Usaha Produktif Anggota dan Kelompok, Makin Kuatnya 

Permodalan Kelompok.  

Tujuan pembangunan ekonomi setiap negara adalah tercapainya 

pembangunan ekonomi yang adil dan merata. Pembangunan ekonomi adalah 

sebuah usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur melalui 

tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Masyarakat Kota Bontang yang 

memiliki usaha dalam bidang sumber daya terbarukan memiliki kelompok-

kelompok usaha dalam bidangnya masing masing. Seperti yang terdapat di 

UMKM Mangrove di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Bontang Selatan yang 

menjelaskan bahwa dalam kelompok usaha yang telah dibuat ini tidak hanya 

menguntungkan untuk dirinya pribadi melainkan dengan masyarakat sekitar.  

Dengan adanya peraturan mengenai Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha 

Menengah maka terbuka kewajiban bagi pemerintah melakukan serangkaian 

program yang memfasilitasi kegiatan usaha masyarakat. beberapa bentuk fasilitas 

yang dapat diberikan pemerintah kepada pelaku usaha meliputi pendanaan, sarana 

dan prasarana, informasi usaha, kemudian perizinan usaha dan perusahaan 

promosi dagang dan dukungan kelembagaan.  
Pemerintah Kota Bontang telah memberikan beberapa fasilitas untuk 

masyarakat yang memiliki UMKM di Kota Bontang, salah satu fasilitas yang 

diberikan oleh pemerintah adalah mendirikan Dinas Perindustrian Perdagangan 

Koperasi Kota Bontang dan UMKM untuk memberikan bantuan dalam bentuk 
fisik maupun nonfisik. 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian tentang Analisis Peningkatan Ekonomi 

Masyarakat Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan di Kota Bontang 

meliputi empat indikator analisis peningkatan ekonomi masyarakat bahwa 

adanya peningkatan ekonomi dalam masyarakat yang berdampak positif untuk 

masyarakat yang memiliki umkm di Kota Bontang. Jumlah penduduk miskin 

di Kota Bontang naik dan turun, terjadi pengurangan yang baik di tahun 2018 

ke tahun 2019 tetapi mulai terjadi peningkatan penduduk miskin lagi di tahun 

2020 dikarenakan kasus Covid-19 yang menyebabkan kondisi ekonomi 

masyarakat menurun. Berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks 

keparahan kemiskinan di tahun 2020 bahwa rata-rata pengeluaran penduduk 

miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan yang jika dibandingkan 

dengan indeks yang terjadi di tahun 2016-2018.  Dalam struktur ekonomi 

masyarakat yang memiliki UMKM di Kota Bontang yang telah tercatat dalam 

laju pertumbuhan kontribusi pendapatan masyarakat terdapat peningkatan dan 
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dapat juga dirasakan oleh masyarakat. Tahun 2016 jumlah kontribusi 

pendapatan masyarakat Rp. 1.139.000.00,- dan tahun 2017 terjadi peningkatan 

yang sangat baik menjadi Rp. 1.257.000.00,- terdapat peningkatan di tahun 

2018 yang mencapai Rp. 1.418.000.00,- dan tahun 2019 total jumlah  yang 

masih sama dengan 2018. Dalam jumlah kontribusi laju pendapatan 

masyarakat tersebut dapat dipastikan terdapat peningkatan dalam pendapatan 

masyarakat di Kota Bontang. 

Dinas perdagangan perindustrian dan perdagangan UMKM di Kota 

Bontang juga merasa adanya dampak positif yang diberikan baik dari 

pemerintah untuk masyarakat maupun dari pemerintah untuk dinas 

perindustrian dan perdagangan koperasi umkm di Kota Bontang. Masyarakat 

yang memiliki UMKM di Kota Bontang tidak hanya mendapatkan keuntungan 

ekonomi untuk diri sendiri melainkan untuk masyarakat sekitarnya. Contoh 

saja UMKM Mangrove yang peningkatan dan terdapat di Kelurahan Tanjung 

Laut Indah ibu Kartini, beliau mengajak masyarakat sekitar rumahnya yang 

belum memiliki pekerjaan untuk ikut bergabung dalam UMKM mangrove. 

Hal tersebut membuktikan bahwa sumber daya alam terbarukan di Kota 

Bontang dapat diberdayakan oleh masyarakat dan dijadikan olahan-olahan 

yang menarik yang dapat diperjual belikan dan dapat memberikan peningkatan 

ekonomi pada masyarakat dalam hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

kerja sama antar kelompok usaha satu dengan yang lain untuk saling 

mendapatkan keuntungan. Pelaku usaha mangrove dan rumput laut di Kota 

Bontang dengan total jumlah rumput laut 18 pelaku usaha dan jumlah 

mangrove sebanyak 7 (tujuh) pelaku usaha yang peneliti berhasil melakukan 

wawancara sebanyak 7 (tujuh) pelaku usaha rumput laut dan 3 (tiga) pelaku 

usaha mangrove dengan hasil masyarakat pemilik umkm rumput laut dan 

mangrove lebih banyak merasa diuntungkan. Dan kendala dari masyarakat 

yang merasa tidak diuntungkan dan memutuskan untuk berhenti mengolah 

sumber daya tersebut dikarenakan susahnya bahan utama dari olahan 

mangrove dan alasan lain yaitu lokasi berjualan yang kurang strategis. 

Ekonomi masyarakat mulai menurun di tahun 2020 dikarenakan adanya virus 

covid-19 yang menyebabkan pemerintah melakukan peraturan untuk tidak 

melakukan kegiatan diluar rumah dan tidak melakukan kunjungan keluar 

daerah, hal tersebut membuat para pelaku usaha di Kota Bontang merasa 

dirugikan terlebihnya untuk masyarakat yang tidak mempunyai usaha dalam 

bidang online. Masyarakat juga merasa fasilitas yang diberikan pemerintah 

kepada para pelaku usaha di Kota Bontang belum merata masih ada 

masyarakat yang belum puas dikarenakan belum menerima wawasan yang 

cukup seperti sosialisasi pemberdayaan umkm. Selain itu lokasi untuk 
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pemasaran mengenai UMKM yang menjadi ciri khas di Kota Bontang belum 

diberikan, seperti umkm yang terdapat di Kelurahan Bontang Kuala yang 

termasuk daerah wisata di Bontang tetapi belum terdapat tempat khusus untuk 

masyarakat yang memiliki umkm di daerah Bontang Kuala tersebut untuk 

menunjukkan olahan-olahan rumput laut dan olahan lainnya. 

 

Rekomendasi 

Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah yang pertama, pihak 

pemerintah kota Bontang dapat menyediakan tempat khusus berjualan di Bontang 

Kuala. Di Bontang Kuala sendiri telah tersedia tempat berjualan namun tidak ada 

tempat khusus yang menyebabkan para pedagang berpencar dan tidak beraturan. 

Apabila telah tersedia tempat khusus berjualan maka akan jauh lebih tertata dan 

terjamin kebersihan tempat wisata yang terpusat pada satu tempat saja. Kedua, 

diberikannya pelatihan secara merata kepada seluruh UMKM yang ada di kota 

Bontang tanpa memandang status pendapatan perekonomian dari UMKM yang 

ada. Dengan meratanya pelatihan diberikan dapat membantu masyarakat dengan 

UMKM kecil menjadi terbantu dan dapat meningkatkan pendapatan mereka. 

Ketiga, UMKM yang diKelola oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi 

dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) telah berjalan sejak lama dan 

UMKM yang telah berhasil dan pendapatan mereka pun tinggi, tetapi ketika 

Covid-19 mulai menyebar menyebabkan banyak UMKM yang tadinya 

berpendapatan tinggi lalu menurun dikarenakan pengunjung yang berkurang, 

rekomendasi yang diberikan oleh peneliti untuk permasalahan ini adalah, 

sosialisasi dari pihak Dinas terkait dalam pemanfaatan teknologi dalam proses 

berjualan dengan menggunakan Sosial Media. 
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