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ABSTRAK 

 

 

 Penelitian ini berjudul perlindungan Hukum terhadap usaha mikro kecil 

menengah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (Studi Kasus 

Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau di Kec. Senapelan Kota Pekanbaru). Salah 

satu UMKM yang terkena dampak dari MEA adalah usaha Tenun Songket 

Melayu Riau karena masyarakat biasanya lebih tertarik pada produk Impor karena 

dipandang lebih bergengsi bahkan terkadang harga dari produk impor tersebut 

jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan membeli songket yang harganya lebih 

mahal setra motifnya yang terbatas. 

 Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah 

bagaimana perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah 

Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru 

dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Serta bagaimana upaya dalam 

persiapan Dinas UMKM Kota Pekanbaru terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah 

Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru 

dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.  

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data adalah melalui  observasi, 

wawancara, dan studi pustaka. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah  

metode kualitatif sedangkan metode penarikan kesimpulan adalah menggunakan 

metode deduktif.  

 Dari hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum UMKM kerajinan 

tenun songket melayu Riau di Kota Pekanbaru dalam menghadapi MEA masih 

belum sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2008. Pengukuran dalam hal 

perlindungan hukum UMKM kerajinan tenun songket melayu Riau di Kota 

Pekanbaru dalam menghadapi MEA adalah berdasarkan 5 indikator yaitu, 

perlindungan hukum pada indikator perizinan sebagian besar dari pelaku UMKM 

tenun songket Melayu Riau tidak memiliki izin usaha, kemudian lagi 

perlindungan hukum pada indikator pembiayaan keseluruhan pelaku UMKM 

kerajinan tenun songket melayu Riau di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru 

tidak mendapatkan bantuan modal usaha, kemudian pada indikator kemitraan dan 

pembinaan dan pengawasan pelaku UMKM sudah mendapatkan perlindungan 

hukum, pada indikator sanksi administratif sudah sesuai dengan yang ditetapkan. 

Kemudian Upaya dalam persiapan UMKM Dinas UMKM Kota Pekanbaru dalam 

menghadapi pelaksanaan MEA, dilakukan dengan beberapa bentuk kegiatan yaitu 

pelatihan, sosialisasi, manajemen kelembagaan dan konsultasi bisnis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus 

hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan 

bersama.
1
 Salah satu tujuannya yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan inovasi di dalam masyarakat 

tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan rumusan kebijakan dari lembaga eksekutif 

maupun legislatif untuk menumbuhkembangkan industri dalam negeri sebagai 

prasyarat meningkatkan pendapatan negara. 

Perkembangan industri pada sebuah negera sangat menopang pertumbuhan 

ekonomi, sehingga salah satu strategi yang diambil oleh pemerintah adalah 

memberdayakan dan menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan. Sejarah telah menunjukkan 

bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tetap eksis dan 

berkembang meski terjadi krisis ekonomi yang telah melanda negeri ini sejak 

tahun 1997.
2
 Perekonomian nasional digerakkan oleh para pelaku ekonomi, baik 

perorangan maupun institusi yang mempunyai tujuan memperoleh keuntungan 

                                                             
1
 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis prinsip dan pelaksanaanya di Indonesia, (Jakarta:PT Raja 

Grafindo, 2012), h.1 
2
Adi, Isbandi Rukminto, Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya 

Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta, Rajawali Pers, 2008), h. 67 
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para pelaku ekonomi melakukan kehiatan ekonomi dengan menggunakan bentuk 

usaha yang bervariasi, dan menjalankan usaha yang bervariasi pula.
3
 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi 

rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kirteria kekayaan bersih dan hasil 

penjualan  tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang 

usaha mikro kecil dan menengah
4
. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 serta 

Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah, menggambarkan bahwa usaha mikro kecil, dan 

menengah (UMKM) memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. Hal 

ini karena UMKM memberi akses terhadap peluang kesempatan kerja dari 

berbagai sektor usaha. Sektor-sektor usaha UMKM sangat bervariatif, mulai 

industri, jasa, sektor informal dan sektor usaha pertanian dan perkebunan. 

Diantara sektor usaha tersebut sektor pertanian yang paling banyak menyerap 

tenaga kerja
5
. 

UMKM menghadapi tantangan yang cukup berat. Saat krisis moneter di 

Indonesia tahun 1997/1998, banyak usaha besar yang terpaksa gulung tikar. 

Namun UMKM tetap eksis bahkan keberadaan UMKM menjadi penopang dan 

penggerak utama ekonomi Indonesia. UMKM dari tahun ke tahun mengalami 

pertumbuhan yang sangat signifikan. 

                                                             
3
Neni Sri Imaniyati, Hukum Bisnis Telaah Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, 

(Yogyakarta:Graha Ilmu, 2009), h.1 
4
Sumarsono,Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2009), h. 4 
5
Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung, Alfabeta, 2008), h. 89 
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Di samping itu UMKM sulit mendapatkan kesempatan yang sama terutama 

dalam penguasaan pasar dan akses permodalan yang diperoleh di lembaga 

keuangan (perbankan). Sebaliknya usaha-usaha besar secara bebas dapat 

menguasai sumber-sumber ekonomi publik dan akibatnya mengurangi 

kesempatan usaha kecil dan menengah.Demikian pula disektor keuangan dalam 

proses deregulasi dan berbagai bidang investasi, pola yang sangat liberal 

diberlakukan sehingga menutup akses masyarakat banyak untuk ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.
6
 

Pemerintah telah berusaha untuk melindungi dan mengembangkan UMKM 

dari berbagai sektor, termasuk regulasinya. Hal ini karena peran UMKM dalam 

menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusahan cukup besar. 

Di samping itu juga UMKM juga dapat menyerap lapangan kerja, mengentaskan 

kemiskinan dan juga sebagai penyumbang ekonomi nasional melalui penerimaan 

pajak, retribusi dan bentuk penerimaan lainnya. UMKM juga dinilai sebagai ujung 

tombak industri nasional. Dari realita di atas ternyata UMKM mempunyai 

peranan penting dalam kehidupan perekonomian Indonesia.
7
 

Kendala yang paling sulit dihadapi pengusaha kecil adalah menyangkut 

permodalan, manajemen keuangan perusahaan, akses pemasaran, serta fokus 

usaha yang multi bisnis. Kesempatan berusaha bagi UMKM akhir-akhir ini 

                                                             
6
Aminudin Aziz, Fathul, Manajemen dalam Perspektif Islam, (Majenang : Pustaka EL-

Bayan, 2012), h.192-194 
7
Endang Purwaningsih, UMKM Aspek Hukum dan Manajemen Pemasaran Produk, 

(Jakarta:Sinar Grafika, 2018), h. 37  
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semakin sempit, karena kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan UMKM diambil 

alih oleh usaha besar. Usaha besar dengan kekuatan modal dan manajemen usaha 

yang kuat telah berhasil merambah jaringan usaha dari hulu kehilir, sehingga 

usaha kecil sulit berkembang dan sering menghadapi kendala dalam menjalankan 

usahanya. Sementara UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat 

belum cukup efektif dalam memelihara agar persaingan sehat tetap berjalan. 

Pengembangan UMKM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat 

saja, namun juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, berdasarkan asas 

desentralisasi. 

Salah satu tanggung jawab pemerintah dibidang regulasi adalah dengan 

melahirkan berbagai peraturan perundangan-undangan menyangkut dengan 

Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan menengah. Adapun peraturan 

perundang-undangan tersebut adalah UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah dan berbagai peraturan pelaksananya seperti PP No. 

17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 20 Tahun 2008. 

Di samping aspek regulasi pemerintah RI juga telah membentuk struktur 

berupa lembaga yang tugas dan fungsinya membina dan mengembangkan 

UMKM, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Sementara di tingkat daerah 

berdasarkan kewenangan otonomi yang dimiliki dapat membentuk Dinas/Badan 

Koperasi dan UMKM yang melaksanakan program kerja sesuai dengan tugas dan 

fungsinya masing-masing. Persoalan paling mendasar dari perekonomian nasional 
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pada saat ini adalah lemah nya basis ekonomi rakyat. Fakta ini bisa dianggap 

berbahaya bagi kelangsungan perkembangan ekonomi nasional di masa 

mendatang. 

Halaman Wikipedia memberikan pengertian Masyarakat Ekonomi ASEAN 

sebagai sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas 

yang berlaku diantara negara-negara anggota ASEAN. Hal tersebut karena para 

pemimpin negara ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA) dirancang untuk mewujudkan Vision ASEAN ditahun 2020. 

Secara umum, Masyarakat Ekonomi ASEAN diartikan sebagai sebuah 

masyarakat yang saling terintegrasi satu sama lain (maksudnya antara negara yang 

satu dengan negara yang lain dalam lingkup ASEAN) dimana adanya 

perdagangan bebas diantara negara-negara anggota ASEAN yang telah disepakati 

bersama antara pemimipin-pemimpin negara-negara ASEAN untuk mengubah 

ASEAN menjadi kawasan yang lebih stabil, makmur dan kompetitif dalam 

pembangunan ekonomi.
8
 

Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat jadi MEA secara 

singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya 

semua Negara-negara yang berada dikawasan Asia Tenggara(ASEAN) 

menerapkan sistem perdagangan bebas. Negara-Negara tersebut adalah Indonesia, 

                                                             
8
Dwidjowijoto, Riant Nugroho, Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang, 

(Jakarta: PT Elex Media komputindo, 2006), h.34 
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Malaysia, Singapura, Filiphina, Thailand, Brunei Darusalam, Vietnam, Kamboja, 

Myanmar, dan Laos. 

Sejak berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tanggal 31 

Desember 2015 menjadikan perdagangan barang jasa dan investasi tidak ada 

hambatannya hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi pembangunan 

ekonomi semua negara termasuk Indonesia
9
. 

Tujuan diselenggarakannya MEA adalah menjadikan kawasan Asia 

Tenggara sebagai kawasan satu atap yang memperbolehkan setiap negara anggota 

untuk melakukan lintas perdagangan antar negara. Daya saing UMKM di 

Indonesia merupakan prioritas pelaksanaan dalam pelaksanaan MEA karena 

UMKM adalah roda penggerak perekonomian negara.UMKM menopang sistem 

perekonomian khususnya Kota Pekanbaru. Sebagian besar produk yang dihasilkan 

oleh UMKM menyentuh sebagian besar kebutuhan dasar masyarakat.
10

 Apabila 

kebutuhan masyarakat ini dipenuhi oleh UMKM dari negara luar,tentu akan 

banyak keuntungan yang mereka raih sehingga Indonesia hanya menjadi penonton 

di negara sendiri. Hal ini juga dikhawatirkan akan banyak UMKM yang gulung 

tikar.
11

 Ketidaksiapan masyarakat Indonesia untuk bersaing dalam pasar terbuka 

dengan konsep integrasi ekonomi negara-negara sekawasan ASEAN atau MEA 

dilandasi beragam pemikiran, diantaranya: Sumber Daya Manusia (SDM) di 

                                                             
9
 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung,PT.Refika 

Aditama), h.55 
 

11
Anwas, Oos M, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, (Bandung: Alfabeta: 2013), h. 

78 



 
 

 

7 

Indonesia masih belum mampu bersaing dengan SDM negara lain, terutama 

dengan Malaysia dan Singapura. 

Mentalitas masih terbilang rendah sehingga perlu adanya peningkatan. 

Ditambah dengan perilaku konsumtif yang cenderung lebih tinggi. Transparansi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan masih kurang. 

Ketidaktegasan Pemerintah dalam membuat regulasi bisnis. 

Lemahnya perlindungan Pemerintah terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual 

(Intellectual Property Rights) dan Penguatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

yang membuat barang-barang lokal lemah dalam bersaing. 

Kurangnya perhatian dari pemerintah dalam upaya perlindungan hukum 

terhadap UMKM dalam menghadapi MEA ini. Swasembada Indonesia di banyak 

bidang cenderung kurang dibandingkan dengan negara lainnya hingga kurangnya 

sosialisasi Pemerintah tentang MEA pada masyarakat perlu dipikirkan bagaimana 

supaya UMKM yang berada di ibu kota Provinsi Riau ini mampu menghasilkan 

produk-produk yang lebih berkualitas dengan harga relatif lebih murah, sehingga 

dapat bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. 

Serta kita  harus memberi perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM 

dalam menghadapi MEA. Berdasarkan data terakhir Dinas Koperasi dan UMKM 

Kota Pekanbaru saat ini ada sekitar 12.000 unit UMKM yang bergerak di sektor 

perdagangan seperti usaha kerajinan tenun, rotan, songket, makanan kering dan 
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kue. “Banyak harus dibenahi terhadap produk-produk yang dihasilkan UMKM di 

Pekanbaru seperti kemasan dan keahlian tenaga kerja. 

Salah satu UMKM yang terkena dampak dari MEA adalah usaha Tenun 

Songket Melayu Riau karena masyarakat biasanya lebih tertarik pada produk 

Impor karena dipandang lebih bergengsi bahkan terkadang harga dari produk 

impor tersebut jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan membeli songket yang 

harganya lebih mahal setra motifnya yang terbatas. Karena Negara-Negara yang 

memroduksi Songket adalah Malaysia, Kamboja, Myanmar Filiphina dan 

Thailand yang mana Tenun Songket Melayu Riau ini lebih mahal dan masyarakat 

cenderung lebih suka membeli produk luar yg relatif murah. Maka disini penulis 

tertarik meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM Kerajinan 

Tenun Songket Melayu dan Persiapan Dinas UMKM dalam menghadapi MEA 

dengan Judul “Perlindungan Hukum Oleh Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah 

dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (Studi Kasus Kerajinan Tenun 

Songket Melayu Riau di Kec. Senapelan Kota Pekanbaru)”. 

B. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipersoalkan, maka penulis memberi batasan masalah dalam penelitian ini pada 

kerajinan Tenun Songket d Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu: 

1. Bagaimana perlindungan hukum oleh Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah 

Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau di Kec. Senapelan Kota Pekanbaru 

dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN? 

2. Bagaimana upaya Dinas UMKM Kota Pekanbaru dalam mempersiapkan  

Usaha Mikro Kecil Menengah Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau di 

Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dalam menghadapi Masyarakat 

Ekonomi ASEAN ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui perlindungan hukum oleh Dinas Usaha Mikro Kecil 

Menengah Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau di Kec. Senapelan 

Kota Pekanbaru dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. 

b. Untuk mengetahui upaya Dinas UMKM Kota Pekanbaru dalam 

mempersiapkan Usaha Mikro Kecil Menengah Kerajinan Tenun 

Songket Melayu Riau di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dalam 

menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. 
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2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penulisan yang hendak di peroleh oleh penulisan proposal 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai bahan pembelajaran dan sebagai bahan informasi guna 

menambah wawasan dan penerapan ilmu yang didapat selama kuliah. 

b. Bagi pihak lain yang berkepentingan, sebagai bahan pertimbangan 

untuk melakukan penelitian di bidang yang sama atau penelitian 

lanjutan. 

c. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia 

akademik. 

E. Metode Penelitian 

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan 

dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian lapangan. Karna penulis 

melakukan survei langsung kelapangan. Dengan kata lain penelitian survei adalah 

penelitian yang mengambil data dari responden dengan cara melakukan observasi, 

wawancara dalam pengumpulan data.
12
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Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum ,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 

h.43 
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2. Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di kerajinan tenun songket 

melayu Riau di Senapelan. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini adalah karna 

penulis ingin mengetahui perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil 

Menengah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah. 

Sedangkan Objek dari penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah 

Tenun Songket Melayu Riau di Kec. Senapelan Kota Pekanbaru. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkann oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
13

 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 22 

orang, yang terdiri dari 1 orang kepala dinas UMKM Kota Pekanbaru 3 orang staf 

Dinas UMKM Kota Pekanbaru, 5 orang pelaku UMKM kerajinan tenun songket 

Melayu Riau beserta 13 orang karyawan. 

b. Sampel 

                                                             
13

Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabet, 2012), h.117. 
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Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu 

yang juga mewakili karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dianggap dapat 

mewakili populasi.
 14

 Sehubungan dengan keterbatasan waktu dan dana, maka 

besarnya sampel penulis tetapkan dengan menggunakan teknik random sampling. 

Jadi besaran sampel yang penulis jadikan sebagai responden dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 9 orang yang meliputi 1 orang kepala Dinas UMKM Kota 

Pekanbaru, 3 orang staff Dinas UMKM Kota Pekanbaru, dan 5 orang pelaku 

UMKM Tenun Songket Melayu Riau di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. 

1. Sumber Data 

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengklasifikasi sumber data 

dalam  jenis, yaitu: 

a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari observasi, 

wawancara Dinas UMKM dan pelaku UMKM tenun songket Melayu Riau 

di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. 

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari literatur kepustakaan seperti 

buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan 

tahapan berikut: 

                                                             
14

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV. Pusaka Setia, 2009),  

h.104 
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a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan 

langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa 

ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.
15

 

b. Wawancara, yaitu komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu.
16

 

metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab, yang dikerjakan 

secara sistematis, berdasarkan tujuan penelitian. Umumnya dua orang atau 

lebih hadir secara fisik. 

3. Analisis Data  

Setelah data diperoleh, maka data tersebut selanjutnya diolah kemudian 

dilakukan analisis. Analisis data ini penting artinya karna dari analisis ini data 

yang diperoleh dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan 

masalah penelitian. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

analitik dengan cara mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek 

yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.
17
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Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor, Galia iIndonesia, 2005), h. 175 
16

Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung, Rosdakarya,2004), h.180 
17

Sugiono, Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung , Alfabeta, 2009). 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih jelas dan mudah serta dapat difahami pembahasan dalam 

penelitian, maka penulis merancang dan memaparkan sistematika penulisannya  

sebagai berikut : 

BAB I    : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian, analisa data, dan sistematika penulisan 

BAB II  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian di Dinas 

Koperasi UMKM dan Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau. 

BAB III  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menggambarkan tentang teoristis mengenai 

perlindungan hukum, dan tinjauan umum tentang UMKM  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan 

yang berisikan tentang Perlindungan Hukum oleh Dinas UMKM 

dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Kerajinan 

Tenun Songket Melayu Riau di Kec. Senapelan Kota Pekanbaru 

dan Upaya Dinas UMKM Kota Pekanbaru Mempersiapkan 

UMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. 
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BAB V  : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang membahas kesimpulan dari hasil 

dari penelitian serta saran-saran yang ditujukan kepada 

masyarakat setempat 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Ringkas Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota  

Pekanbaru. 

Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru didirikan berdasarkan 

keputusan Mentri Perdagangan Koperasi Nomor, 598/K4P/X/1979 tepatnya pada 

tanggal 3 Oktober 1979, pada tanggal 3 Januari 1981 oleh kantor kepala Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dan melantik Kepala Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Pekanbaru yang diangkat berdasarkan keputusan mentri 

perdagangan dan Koperasi Nomor. 124/KP/IV/1980 pada tanggal 10 April 1980 

dalam suatu upacara resmi. Berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan 

Koperasi Nomor, 355/KP/DUI980 pada tanggal 8 September 1980 Klasifikasi 

kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru adalah memakai type B. Pada 

mulanya kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru terletak di jalan 

Setia budi No. 27 pada tanggal 7 Oktober 1971 pindah dan sampai sekarang 

menempati gedung lama kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.
18

 

Kenyataannya berjumlah 32 orang pegawai. Mengenai jumlah pegawai yang 

ada serta tahun perkembangannya dalam tahun 1991 berjumlah 36 orang pegawai 

yang ada, serta tahun 1993 ternyata penurunan jumlah pegawai yang ada termasuk 

unsur pimpinan serta bawahannya. Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Pekanbaru berada di jalan Teratai, Kelurahan Pulau Karam Kecamatan Sukajadi, 

dan pada tahun 2007-2011 kantor Dinas Koperasi UMKM dibangun baru, karena 
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Kantor Dinas Koperasi yang lama tidak layak lagi untuk dipakai, maka dibangun 

kantor yang baru oleh pemerintah Kota Pekanbaru dan sekarang dengan kemajuan 

perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas Kantor Dinas Koperasi UMKM 

berada satu atap dengan kantor Dinas Pendapatan dan Kantor Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan.
19

 

Sesuai dengan keputusan mentri perdagangan dan Koperasi 

Nomor.355/KP/1980 struktur organisasi kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Pekanbaru. Adapun tugas dan wewenang dari Kepala Kantor antara lain:  

1. Mengendalikan dan mengatur pelaksanaan pengadaan, serta penyediaan dan 

penyaluran barang-barang perdagangan. 

2. Melakukan bimbingan usaha niaga dan saran perdagangan di wilayahnya 

terutama golongan ekonomi lemah serta menyusun laporan pengembangan 

usaha niaga, dan prasarana perdagangan. 

3. Meningkatkan sistem-sistem dalam mempromosikan usaha-usaha ekonomi 

anggota. 

4. Melaksanakan registrasi terhadap barang-barang expor dan importer. 

5. Memonitor kegiatan expor impor serta mempersiapkan penerbitan Surat 

Keterangan Asal (SKA). 

Aktivas para pegawai di kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Pekanbaru ini sangat berbeda semua itu tergantung pada bagian yang mereka 

jabat, berikut akan dijelaskan sebagaian besar aktivasi kantor Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Pekanbaru sebagai berikut : 
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1. Memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur kantor Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru serta pelayanan hukum. 

2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, menyusun program 

tahunan dan laporan serta pencatatan izin usaha dan program pengendalian 

lingkungan. 

3. Membuat petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan di bidang 

usaha Koperasi. 

4. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan 

pengembangan di bidang Koperasi. 

5. Memberikan bimbingan teknis pembinaan usaha sarana perdagangan, serta 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis usaha 

Koperasi. 

6. Melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan masing- masing, berdasarkan 

peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

7. Menganalisa dan menyusun data ekspor hasil industri untuk kegiatan 

pembinaan dan pengawasan mutu serta menyiapkan bahan perizinan ekspor. 

Dalam setiap perusahaan baik itu swasta ataupun pemerintahan,sangat 

diperlukan susunan organisasi dalam jabatan,tugas dan wewenang. Sehingga 

perusahaan itu akan memiliki arah tujuan dan aturan yang jelas. Dan tujuan atau 

manfaat yang di buatnya susunan organisasi ini agar tidak terjadi tumpang tindih 

dalam setiap bidang yang ada di perusahaan tersebut. Struktur organisasi tersebut 

itu adalah susunan atau kerangka yang di buat berdasarkan aturan dari berbagai 

bagian organ dan sebagainya sehingga sehingga merupakan kesatuan yang teratur. 
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Sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 

355/KP/1980 Struktur Organisasi Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Pekanbaru. Adapun struktur organisasi Kantor Dinas Koperasi UMKM Kota 

Pekanbaru adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

Mempunyai tugas: 

a. Melakukan Bimbingan Usaha niaga dan saran perdagangan diwilayahnya 

terutama golongan ekonomi lemah serta menyusun laporan usaha niaga 

dan prasarana perdagangan. 

b. Melaksanakan registrasi,terhadap export dan import. 

c. Memonitor kegiatan export dan impor serta mempersiapkan penerbitan 

surat keterangan asal (SKA). 

2. Sekretaris 

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan 

pengelolaan urusan  umum,keuangan, kepegawaian dan perlengkapan. 

Sekretaris terdiri dari beberapa Sub Bagian di antaranya: 

a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan prelengkapan 

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan 

pembinaan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan serta perumusan 

kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaaan perlengkapan, dan 

kearsipan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. 

b. Sub Bagian Keuangan 
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Mempunyai tugas merumusakan dan melaksanakan pengelolaan dan 

pembinaan keuangan di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Pekanbaru serta kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelilaan keuangan 

pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan 

perundang undangan. 

c. Sub Bagian Penyuluhan Program 

Mempunyai Tugas Merumuskan dan melaksanakan pengelolahan dan 

pembinaan administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Pekanbaru serta perumusahan kebijaksanaan fasilitas 

kepegawaian pada dinas Koperasi dan UMKM kota Pekanbaru 

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan  yang berlaku. 

3. Bidang Koperasi 

Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan Merumuskan Program 

Operasional Pembinaan Koperasi Usaha Kecil anggota Koperasi. Sub Dinas 

Koperasi terdiri dari: 

a. Seksi Bina Lembaga Koperasi 

Mempunyai Tugas merumuskan dan melaksanakan penyusunan 

Rencana Program pembinaan , pedoman penyuluhan, penyusuhan dan 

penyajian perangkat Koperasi di Bidang Kelembagaan. 

b. Seksi Promosi Koperasi 

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana 

program, Promosi koperasi, petunjuk teknis usaha  dan kelembagaan di 

bidang koperasi serta evaluasi dan pelaporannya. 



 
 

 

21 

c. Seksi Bina Usaha Koperasi 

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksan penyusunan perencanaan 

program, pedoman penyuluhan penyajian perangkat koperasi di Bidang 

Usaha, Petunjuk Teknik Usaha dan Kelembagaan Bidang Koperasi, Serta 

Evaluasi dan Pelaporannya. 

4. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Menyelenggarakan Usaha urusan Pekerjaan dan Kegiatan penyediaan 

dukungan Kerja sama dan Bantuan dalam Rangka Meningkatkan Peran dan 

Kemampuan Pengusaha kecil dan  Menengah. Bidang Usaha Mikro, Kecil 

dan menengah terdiri dari: 

a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan UMKM 

Mempunyai Tugas merumuskan dan melaksanakn penyusunan Rencana 

program pembinaan, Pedoman penyuluhan, penyusunan, dan Penyajian 

Perangkaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bidang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah 

b. Seksi Promosi dan Investasi UMKM 

Mempunyai tugas merumuskan dan Melaksanakan  Penyusunan Rencana 

Program Pedoman Penyuluhan, Penyajian Perangkaan Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah di Bidang promosi dan Investasi, Petunjuk Teknis 

Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah serta 

evaluasi dan Pelaporannya. 

5. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM 
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6. Mempunyai Tugas merumuskan dan Melaksanakan Penyusunan Rencana 

Program, Penyusunan Petunjuk teknis pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah di Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM Bidang 

Fasilitas dan jasa Keuangan Mempunyai Tugas mengkoordinasikan, 

membina dan Merumuskan Program Pembiayaan dan Jasa keuangan terdiri 

dari: 

a. Seksi Permodalan dan jasa keuangan 

Mempunyai Tugas merumuskan dan Melaksanakan penyusunan rencana 

Program Pembinaan, Pedoman Penyuluhan, penyusunan dan Penyajian 

Perangkaan, Petunjuk Teknis dan Pembinaan Penyimpanan bahan 

Pameran, pelaksanaan Pemberian Rekomendasi dibidang Koperasi yang 

Bergerak di Bidang Permodalan dan jasa keuangan. 

b. Seksi pengawasan Permodalan Dan Investasi UMKM 

Mempunyai Tugas Merumuskan dan Melaksanakan penyusunan rencana 

Program, perumusan dan Penysunan petunjuk teknis, Menitoring dan 

Evaluasi pelaksanaan dan pengawasan permodalan dan Investasi UMKM 

7. Seksi pembinaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi 

Mempunyai Tugas Merumuskan dan melaksanakan Perumusan dan 

Rencana Program, perumusan dan Penyusunan Petunjuk teknis Monitoring 

dan Evaluasi Pelaksanaan pembinaan dan Pengembangan Koperasi Usaha 

Mikro,Kecil dan Menengah 

8. Bidang Pelatihan dan Penyuluhan 
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Mempunyai Tugas Mengkoordinasikan, membina dan Merumuskan rencana 

kegiatan penyelenggaraan Pelatihan dan Penyuluhan penyusunan dan 

pengembangan Kurikulum Silabus serta metode penelitian dan penyuluhan 

terdiri dari: 

a. Seksi Pelatihan 

Mempunyai Tugas Merumuskan dan Melaksanakan identifikasi 

kebutuhan pelatihan, Penyiapan Program Pelatihan, jadwal pelatihan 

pedoman, Perlengkapan, dan sertifikasi serta dokumentasi 

pelaksanaan  pendidikan dan pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan 

menengah. 

b. Seksi Penyuluhan 

Mempunyai Tugas merumuskan dan Melaksanakan Penyusunan konsep 

dan Metode Penyuluhan Koperasi Usaha Kecil dan menengah, 

Dokumentasi hasil Penyuluhan, Penyiapan sarana dan Prasarana 

Penyuluhan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. 

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

Mempunyai Tugas Merumuskan dan melaksanakan pembinaan Terhadap 

Koperasi Usaha Kecil dan menengah, Peningkatan Sumber Daya 

Manusia, Teknologi, Pembiayaan, Permodalan, pasar dan Informasi 

Pasar, Kerja sama dalam Realisi Program Kemitraan, Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah. 

Berikut ini akan dijelaskan sebagian besar aktivitas pada Dinas Koperasi 

dan UMKM Kota Pekanbaru Yaitu Sebagai Berikut: 
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a. Memberikan pelayanan Administrasi Kepada Semua Unsur kanwil  

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru Serta Pelayanan Hukum. 

b. Melaksanakan Pengumpulan dan pengolahan Data, Penyusunan Program 

Evaluasi Tahunan dan laporan seta Pencatatan Izin Usaha dan Program 

pengendalian Lingkungan. 

c. Membuat Petunjuk dan Teknis pembinaan dan Penyiapan Perizinan 

Usaha bidang Industri 

d. Memberikan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijaksanaan Pembinaan 

dan pengembangan dibidang Industri. 

e. Memberikan Bimbingan Teknis Pembinaan Usaha Sarana perdagangan 

Seta Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan dan kebijaksanaan Teknis 

Usaha Perdagangan. 

f. Melaksanakan Tugas sesuai dengan Jabatan masing-masing Berdasarkan 

Peraturan Perundang Undangan yang berlaku. 

g. Menganalisa dan Menyusun Data Ekspor hasil Perindustrian Untuk 

Kegiatan pembinaan dan Pengawasan Mutu Serta Menyiapkan Bahan 

Perizinan Ekspor.
20

 

B. Sejarah Singkat Rumah Tenun Songket Kampung Bandar 

Bukan bangunan biasa, ternyata rumah tenun yang terdapat di Kampung 

Bandar, tepatnya di tepi Sungai Siak, Jl. Perdagangan, Kampung Bandar, 

Kecamatan Senapelan, kota Pekanbaru Riau ini merupakan saksi bisu perjuangan 

sebagian masyarakat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Bangunan sederhana 
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yang didominasi kayu berwarna cokelat tersebut masih berdiri kokoh sampai 

sekarang, padahal digadang-gadang sudah ada sejak tahun 1988 yang lalu. 

Rumah tenun itu merupakan milik dari H. Yahya yang ditempati oleh 

keluarganya. Di masa lampau, rumah tenun tersebut ternyata menjadi basis para 

pejuang, dapur umum, dan gudang logistik pada masa pra kemerdekaan. Tak 

berhenti di situ saja, ternyata bangunan itu juga merupakan lokasi yang digunakan 

TNI sebagai tempat tinggal, saat terjadi pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. 

Setelah masa-masa kelam penjajahan berlalu, rumah itu masih berdiri kokoh 

sampai sekarang ini. Bahkan, sekarang dijadikan sebagai Rumah Tenun yang 

menghasilkan berbagai karya yang cantik dan indah. Di dalamnya ada alat tenun 

tradisional yang digunaakan para wanita untuk membuat tenun. Karena dibuatnya 

masih handmade, jadi proses pengerjaannya cukup memakan waktu tapi hasilnya 

rapi. 

Mengenai motif dari tenun itu sendiri, sangat beragam. Sebut saja motif 

tenun seperti halnya siku awan, itik pulang petang, tampuk manggis dan ain 

sebagainya dibuat oleh para perempuan penenun. 

Karena menjadi saksi bisu serta sekarang menjadi sentra tenun, Rumah 

Tenun itu sekarang sudah menjadi salah satu destinasi wisata. Para wisatawan bisa 

bebas melihat para wanita sedang menenun. Jika tidak, bisa berkeliling melihat 

bangunan yang bisa dibilang sangat awet sebagai salah satu peninggalan pada 

masa penjajahan. 

Satu hal lagi yang bisa kamu lakukan, setelah selesai melihat berbagai 

aktivitas di Rumah Tenun, kamu bisa membeli beberapa kain tenun. Tidak hanya 
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kain, sudah ada yang berbentuk syal, sepatu, tempat ataupun benda yang 

lainnya.
21

 

Berikut usaha Tenun Songket Melayu Riau yang terdaftar di Dinas UMKM 

Kota Pekanbaru di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru: 

Tabel I.1 

Usaha Tenun Songket Melayu Riau Yang Terdaftar Di Dinas Umkm Kota 

Pekanbaru Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru 

No Nama Usaha Tenun NamaPemilik Karyawan 

1 Tenun Yahya. Alamat di Jalan 

Perdagangan, Kampung 

Bandar, Kecamatan Senapelan, 

kota Pekanbaru 

H.Yahya 1. Ilham 

2. Mahmud 

3.Novita 

2 Rahayu Songket Melayu. 

Alamat di Jalan Singkawang 

Gang Lengal No. 4 Kecamatan 

Senapelan Kota Pekanbaru 

Rahayu Ningsih 1. Tilawati 

2. Rita 

3. Rosita 

3 Ilham Songket Melayu. Alamat 

di Jalan Widya Graha Blok C 

No. 16 Kecamatan Senapelan 

Kota Pekanbaru 

Rahmawati Ilham 1. Fitri 

2. Vivia 

4 Nilawati Songket Melayu. 

Alamat di Jalan Widya Graha 

Blok C No. 16 Kecamatan 

Senapelan Kota Pekanbaru 

Nilawati 1. Imroatul 

5 Maimunah Tenun Songket 

Melayu, Alamat Di Jalan 

Kapur Kecamatan Senapelan 

Kota Pekanbaru. 

Hj. Maimunah 1. Riska 

2. Elmi sasmita 

3. Ulfa Husni 

4. Bambang 

Sumber: UMKM Kota Pekanbaru, 2019. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan  Hukum 

Perlindungan hukum menurut Roscoe Pound dalam bukunya Scope and 

Purpose Of Sosiological Jurisprudence, menyebutkan ada beberapa kepentingan 

yang harus mendapat perlindungan atau dilindungi oleh hukum yaitu; pertama 

kepentingan terhadap Negara sebagai suatu badan yuridis, kedua kepentingan 

terhadap Negara sebagai penjaga kepentingan sosial, ketiga kepentingan terhadap 

perseorangan terdiri dari pribadi (privacy). Berdasarkan hal tersebut tampak 

bahwa diperlukan adanya suatu perlindungan Negara terhadap kepentingan 

sosial.
25

 

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari 

munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau 

aliran hukum alam. Aliran ini di sponsori oleh Plato, Aristoteles(murid Plato), dan 

Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa 

hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara 

hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang 

bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal 

dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.
26

  

Fitzegerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum 

bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasi berbagai kepentingan dalam 

masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap 
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kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai 

kepentingan di lain pihak. kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan 

kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk 

menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. 

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir 

dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh 

masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut 

untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara 

perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan 

masyarakat.
27

 

Perlindungan hukum memiliki 2 makna yaitu perlindungan yang bersifat 

represif dan preventif. Yang dimaksud dengan perlindungan yang bersifat 

preventif adalah perlindungan untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian 

hari atau kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 

pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapatkan bentuk definitive sehingga 

dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk pencegahan. 

Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif adalah perlindungan 

setelah terjadinya sengketa yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak dari pihak  

yang dirugikan.
28

 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap 

subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat represif, baik 

yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai 
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suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat 

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 
29

 

Perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan bagi manusia demi perikelakuan 

di masyarakat untuk memberikan suatu nilai keadilan bagi masyarakat. Intinya, 

perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum 

dalam negara hukum, berdasarkan ketentuan dari kewenangan. 
30

 

Perlindungan hukum menurut para ahli sebagai berikut: 

1. Satjipto Raharjo mendefenisikan Perlindungan Hukum adalah Upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu 

kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat 

memenuhi kepentingannya.
31

 

2. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, Perlindungan Hukum adalah suatu 

tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek 

hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.
32

 

3. CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus 

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik 

secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 

manapun.
33

 

4. Sedangkan menurut Muktie A. Fadjar, Perlindungan Hukum adalah 

penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh 

hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan 
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adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia 

sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta 

lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan 

kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.
34

 

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya. 

b. Jaminan kepastian hukum. 

c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara. 

d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. 

 

2. Bentuk Perlindungan Hukum  

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economic, bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu 

bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk 

perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak 

hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga 

penyelesaian. 

Prinsip-prinsip yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum publik adalah: 

a. Prinsip kesimbangan kepentingan. 

b. Prinsip pengawasan publik. 

c. Prinsip campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi. 

Prinsip-prinsip yang bersumber dari prinsip hukum privat adalah prinsip 

yang khusus mengenai hubungan hukum para pihak di dalam suatu perjanjian 

                                                             
34

Ibid 



 
 

 

31 

yang pada dasarnya harus menghormati hak dan kepentingan pihak lain sehingga 

prinsip-prinsip hukum privat tidak dilanggar.
35

 

Jadi dapat disimpulkan pengertian perlindungan hukum pada hakikatnya 

hukum memberi perlindungan yaitu memberi kedamaian yang intinya adalah 

keadilan, adalah keadilan yang diberikan oleh hukum tergantung hukum mana 

yang diatur oleh hukum tersebut. Jika diatur adalah hubungan antara negara 

dengan perseorangan maka keadilan yang diberikan adalah memberikan apa yang 

menjadi jatahnya, tetapi jika yang diatur hubungan antara perseorangan maka 

keadilan yang diberikan adalah memberikan pada semua orang sama banyak. 

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau 

perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.
36

 Ada beberapa 

cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut: 

a. Membuat peraturan yang bertujuan untuk: 

1) Memberikan hak dan kewajiban 

2) Menjamin hak-hak para subjek hukum  

b. Menggerakkan peraturan melalui:  

1) Hukum Administrasi Negara yang berfungsi  untuk mencegah (Preventif) 

terjadinya pelanggarn hak-hak warga negara, dengan perizinan dan 

pengawasan. 

2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (Repressif) setiap 

pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan, dengan cara 

mengenakan sanksi pidana dan hukuman. 
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3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak(Currative, 

Recovery), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.
37

 

Prinsip perlindungan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak 

pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak  asasi manusia. 

Tujuan perlindungan hukum adalah memberikan rasa aman bagi pihak yang 

lemah, yakni bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tentram, tidak merasa takut 

atau khawatir terhadap suatu hal.  

 

B. Tinjauan umum tentang UMKM 

1. Pengertian UMKM 

Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

Tentang UMKM pasal 1 angka 1 sampai 3 menyebutkan bahwa pengertian 

UMKM dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:
38

 

a) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau 

badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai 

berikut : 

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau, 

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak  Rp300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah) 

b) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
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anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai 

berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari 50.000.000 sampai paling 

banyak 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300.000.000 

sampailing paling banyak 2.500.000.000 

c) Usaha Menengah adalah usaha menengah produktif bisa berdiri sendiri 

dan bisa berdiri perorangan atau badan usaha dan bukan menjadi anak 

perusahaan. Untuk kriterianya sudah diatur di dalam Undang-Undang No 

20 Tahun 2008 dimana kekayaan bersihnya mencapai lebih dari 

500.000.000 dan paling banyak  10.000.000.000 

 

2. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM 

Prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut : 

a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, 

kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. 

b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. 

c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai 

dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah. 

d. Peningkatan daya usaha mikro, kecil, dan menengah. 
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e. Penyelenggaran perencanaan, pelaksanaan, dan pengembalian secara 

terpadu.
39

 

Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah antara lain :  

a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, 

berkembang, dan berkeadilan. 

b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan 

menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 

c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam 

pembangunan daeerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, 

pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
40

 

 

3. Kebijakan UMKM 

Adapun menurut Partomo dan Soejodono, kebijakan pemerintah terkait 

dengan pengembangan UKM yaitu: 

a. Pembinaan kewirausahaan. UU RI No. 9 Tahun 1995 menyatakan 

pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan 

pengembangan dalam sumber daya manusia. Di dalam pola pengembangan 

tersebut dilakukan dengan pendekatan interaksi antara kemauan, 

kemampuan dan kesempatan. Kegiatan tersebut meliputi pendidikan dan 

pelatihan, magang dan studi banding serta pemberian untuk bantuan 

mandiri. 

b. Kemitraan usaha. Kemitraan usaha menjamin kemandirian pihak-pihak 

yang bermitra, karena kemitraan bukan proses merger atau akuisisi. 
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Kemitraan usaha berlandaskan tanggung jawab moral dan etika bisnis sesuai 

dengan demokrasi ekonomi berdasarkan pasal 33 UUD 1945. Proses ini 

menciptakan keterkaitan antara usaha yang kukuh tanpa harus melakukan 

integrasi vertikal atau konglomerasi. 

c. Bantuan permodalan. Pada umumnya permodalan UMKM masih lemah, hal 

ini turut menentukan keberhasilan strategi pembinaan dan pengembangan di 

bidang permodalan termasuk bagaimana pemerintah dan UMKM. Dengan 

diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kegiatan 

yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam membantu pengembangan usaha 

kecil salah satunya yaitu Kredit Usaha Kecil (KUK).
41

 

Dalam pengembangan UMKM, pemerintah telah menetapkan arah 

kebijakannya, yaitu: 

1. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk 

memberikan kontribusi yang signifikan terhdap pertumbuhan ekonomi, 

penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan daya saing, sedangkan 

pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan 

kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompokmasyarakat 

berpendapatan rendah. 

2. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata 

kepemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender. 

3. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha 

baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, 

dan penciptaan lapangan kerja. 
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4. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang 

dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk 

impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
42

 

 

 

C. Tinjauan Masyarakat Ekonomi Asean 

Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai sebuah integrasi ekonomi ASEAN 

dalam menghadapi perdagangan bebas yang berlaku diantara negara-negara 

anggota ASEAN. Hal tersebut karena para pemimpin negara ASEAN telah 

menyepakati perjanjian ini. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dirancang 

untuk mewujudkan vision ASEAN ditahun 2020.
43

 

Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat menjadi MEA 

secara singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang 

artinya semua negara-negara yang berada dikawasan Asia Tenggara (ASEAN) 

lainnya (9 negara lainnya) telah menyepakati perjanjian MEA tersebut atau yang 

dalam bahasa inggrisnya adalah ASEAN Economy Community. Secara umum, 

masyarakat Ekonomi ASEAN diartikan sebagai sebuah masyarakat yang saling 

terintegrasi satu sama lain (maksudnya antara negara satu dengan negara yang lain 

dalam lingkup ASEAN) dimana adanya perdagangan bebas diantara negara-

negara anggota ASEAN yang telah disepakati bersama pemimpin-pemimpin 

negara-negara ASEAN untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang lebih 

stabil, makmur dan kompetitif dalam pembangunan ekonomi. 
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Sejak berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2016, 

Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menyemarakkan pasar bebas di 

kawasan Asia Tenggara tersebut. Ini akan mempengaruhi banyak orang, baik 

pekerja maupun investor dan pengusaha.
44

 

Tujuan dibentuknya MEA adalah untuk meningkatkan stabilitas 

perekonomian di kawasan ASEAN serta agar daya saing ASEAN meningkat dan 

bisa menyaingi perekonomian Cina dan India untuk menarik invetasi asing, bagi 

pengusaha ataupun investor, MEA dianggap juga peluang namun juga tantangan. 

Adapun bentuk kerjasama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

ialah sebagai berikut ini : 

a. Pengembangan pada sumber daya manusia dan adanya peningkatan 

kapasitas. 

b. Pengakuan terkait kualifikasi professional. 

c. Konsultasi yang lebih dekat terhadap kebijakan makro keuangan dan 

ekonomi. 

d. Memilih langkah-langkah dalam pembiayaan perdagangan. 

e. Meningkatkan infrastruktur. 

f. Melakukan pengembangan pada transaksi elektronik lewat e-ASEAN. 

g. Memperpadukan segala industri yang ada diseluruh wilayah untuk dapat 

mempromosikan sumber daerah. 

h. Meningkatkan peran dari sektor swasta untuk dapat membangun MEA atau 

Masyarakat ASEAN. 

Pentingnya Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak terlepas dari dampak positif 

dan manfaat dari diberlakukannya perdagangan bebas  di wilayah regional Asia 
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Tenggara tersebut. Mungkin saat ini dampak positifnya belum begitu terasa 

karena MEA baru saja diberlakukan yaitu pada tahun 2015, namun diharapkan 

manfaat besarnya akan terasa pada tahun-tahun selanjutnya. 

Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan dari diberlakukannya 

Masyarakat Ekonomi Asean di Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Dampak Positif MEA 

a. Pada sisi perdagangan. 

MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan 

akan cenderung berkurang bahkan menjadi hampir tidak ada, hal tersebut 

akan berdampak pada kegiatan ekspor yang tentunya akan meningkatkan 

Produk Domestik Bruto ( PDB) Indonesia. 

b. Pada sisi Investasi. 

Kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya 

Foreign Direct Investment (FDI) atau Investasi Langsung Luar Negeri, 

yang dapat mestimulus pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan 

teknologi, penciptaan lapangan pekerjaan, pembangunan sumber daya 

manusia (Human Kapital) dan akses yang lebih mudah kepasar dunia. 

c. Pada sisi Ketenagakerjaan. 

Terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena 

dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan 

keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri 

dalam rangka mencari pekerjaan menjadi  lebih mudah bahkan bisa jadi 

tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus 

bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan 

kriteria yang diinginkan. Para tenaga kerja Indonesia juga dapat bekerja 
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di negara anggota ASEAN dengan bebas dan sesuai dengan keterampilan 

yang dimilikinya. 

2. Dampak Negatif MEA. 

a. Pada sisi kompetisi. Kompetisi akan muncul dengan banyaknya barang 

impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan 

mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar 

negri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan 

meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri. 

b. Pada sisi Ekploitasi. 

Exploitation dengan skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam 

oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang 

memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-

negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang 

dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, 

sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat 

untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam 

yang terkandung. 

c. Pada sisi ketenagakerjaan. 

Dampak negatif pada sisi ketenagakerjaan dapat dilihat dari sisi 

pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan 

tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta 

fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada 

pada peringkat keempat di ASEAN. Dengan adanya pasar barang dan 

jasa secara bebas tersebut akan mengakibatkan tenaga kerja asing dengan 
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mudah masuk dan bekerja di Indonesia sehingga mengakibatkan 

persaingan tenaga kerja yang semakin ketat di bidang ketenagakerjaan. 

Berdasarkan gambaran umum diatas bisa menjelaskan ketidaksiapan  

Indonesia dalam menghadapi MEA tersebut seperti: 

1. Usaha Mikro Kecil Menengah di kota Pekanbaru masih belum mampu 

untuk mengimbangi barang-barang yang masuk dari luar negeri dan di 

perjualbelikan dengan bebas di kota pekanbaru baik itu dari segi kualitas 

barang maupun dari segi harga yang di tawarkan. 

2. Dari gambaran di atas maka penulis menduga bahwa Dinas Koperasi 

UMKM belum melaksanakan tugas nya dengan maksimal di bidang 

pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusianya dalam upaya Meningkatkan hasil produksi berkualitas. 

Banyaknya UMKM yang tidak terdaftar di Dinas Koperasi UMKM 

sehingga mempersulit proses pemberdayaan yang akan di lakukan untuk 

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya. Penulis menduga kurang 

berkembangnya UMKM di Kota Pekanbaru. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan pada bab IV di atas dapat 

disimpulkan bahwasanya: 

1. Perlindungan hukum UMKM kerajinan tenun songket melayu Riau di Kota 

Pekanbaru dalam menghadapi MEA masih belum sejalan dengan UU No. 20 

Tahun 2008. Pengukuran dalam hal perlindungan hukum UMKM kerajinan 

tenun songket melayu Riau di Kota Pekanbaru dalam menghadapi MEA adalah 

berdasarkan 5 indikator yaitu, perlindungan hukum pada indikator perizinan 

sebagian besar dari pelaku UMKM tenun songket Melayu Riau tidak memiliki 

izin usaha, kemudian lagi perlindungan hukum pada indikator pembiayaan 

keseluruhan pelaku UMKM kerajinan tenun songket melayu Riau di 

Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru tidak mendapatkan bantuan modal 

usaha, kemudian pada indikator kemitraan dan pembinaan dan pengawasan 

pelaku UMKM sudah mendapatkan perlindungan hukum, pada indikator sanksi 

administratif sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam UU No. 20 Tahun 

2008. 

2. Upaya dalam persiapan UMKM Dinas UMKM Kota Pekanbaru dalam 

menghadapi pelaksanaan MEA, dilakukan dengan beberapa bentuk kegiatan 

yaitu pelatihan, sosialisasi, manajemen kelembagaan dan konsultasi bisnis. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Kepada pelaku UMKM di Kota Pekanbaru hendaknya mengurus perizinan 

legalitas aatas usaha yang dijalankan. 

2. Kepada UMKM Kota Pekanbaru hendaknya membuat beberapa kebijakan dan 

regulasi daerah yang bertujuan untuk melindungi pelaku usaha UMKM di Kota 

Pekanbaru. 
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