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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Pelaksanaan pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Kudus dilakukan 

untuk menjalankan implementasi suatu kebijakan pemerintah Kabupaten 

Kudus dalam pemberdayaan UMKM dengan tujuan agar UMKM yang ada di 

Kabupaten Kudus dapat berdaya saing dan mampu meningkatkan taraf hidup 

masyarakat melalui UMKM. Kabupaten Kudus merupakan salah satu 

Kabupaten yang memiliki banyak jumlah UMKM. Dalam melakukan 

pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, 

Perindustrian, Koperasi dan UKM  Kabupaten Kudus, ada beberapa rencana 

program dan kegiatan agar mampu tercapainya tujuan tersebut. Dalam 

pelaksanaan pengembangan UMKM ini, dilakukannya kegiatan-kegiatan 

pengembangan yang disesuaikan dengan rencana program dan kegiatan yang 

sudah disusun pada Renstra. Adapun kegiatannya dapat dilihat dari aspek 

produktivitas, motivasi, adaptasi dan integrasi. Setelah melaksanakan 

penelitian mengenai hal tersebut, maka penulis dapat memberikan kesimpulan 

bahwa Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten 

Kudus dalam melakukan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah 

Kabupaten Kudus sudah berjalan efektif . Hal ini dapat disimpulkan lebih 

rinci sebagai berikut :  
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1. Produktivitas yang sudah dilakukan oleh Disnakerperinkop Kabupaten 

Kudus yaitu sudah sesuai pada rencana program dan kegiatan pada Renstra 

dengan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan guna untuk melakukan 

pengembangan usaha seperti : pengadaan pelatihan pengembangan usaha,  

fasilitasi pengurusan sertifikasi Halal dan Haki, pengadaan pameran 

pengenalan produk, dan pembantuan pengusulan permodalan KUP. Akan 

tetapi terbatasnya kuota untuk pengadaan pelatihan masih menjadi 

permasalahan. 

2. Motivasi Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus sesuai dengan visi dan 

misi Disnakerperinkopukm dan pegawai Disnakerperinkop sudah sesuai 

dengan hak yang mereka terima.  

3. Adaptasi sudah dilakukan dan disesuaikan pada rencana program dan 

kegiatan pada Renstra, akan tetapi pada internal organisasi yaitu pegawai 

belum berjalan maksimal karena masih ada pegawai yang belum 

menguasai teknologi.  

4. Integrasi yang dilakukan Disnakerperinkop akan penyampaian kegiatan-

kegiatan yang dibuat sudah sesuai pada rencana program dan kegitan pada 

Renstra, walaupun pada kegiatan sosialisasi belum efektif. 

1.2 Saran 

1. Pada adaptasi internal organisasi yaitu pegawai, masih banyak pegawai 

dinas yang belum menguasai teknologi, disarankan untuk diadakannya 

pendidikan dan pelatihan untuk para pegawai agar mampu berkerja secara 

maksimal. 
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2. Bagian integritas Disnakerperinkopukm dalam pengadaan sosialisasi yang 

semula dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain, disarankan untuk 

mengadakan agenda sosialisasi sendiri terkait UMKM dengan tujuan  agar 

lebih efektif dalam penyampaian informasi mengenai wawasan UMKM.  


