
 

 
 

ABSTRAKS 

Ikhsan Maulana: “Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung 

Nomor 1090 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan 

Wirausaha Baru Kota Bandung Di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan 

Menengah Kota Bandung”. 

Pembangunan ekonomi adalah salah satu indikator pembangunan nasional, 

keberhasilan pembangunan tersebut tergantung dari ekonomi masyarakatnya dalam 

menjalankan aktivitas ekonomi. Kota Bandung telah mengalami peningkatan jumlah 

pelaku usaha mikro yang signifikan ditiga tahun terakhir. Akan tetapi berdasarkan 

survei yang dilakukan penulis ditemukan bahwa masih banyak pelaku usaha yang 

merasakan kesulitan dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya, kesulitan 

yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman para pelaku usaha terhadap akses 

permodalan dan pemasaran. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Bandung 

mengeluarkan kebijakan tentang Program Wirausaha Baru dengan harapan mampu 

memberikan jalan keluar bagi masalah yang dihadapi pelaku usaha. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

Program Wirausaha baru oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung, hambatan-

hambatan yang terjadi hingga upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 

 Penelitian ini terdiri dari satu variabel, yaitu implementasi kebijakan sebagai 

variabel tunggal. Penulis menggunakan teori Van Meter Van Horn dimana 

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam dimensi yaitu : (1) Ukuran dan tujuan 

kebijakan, (2) Sumber daya, (3) Hubungan antar organisasi, (4) Karakteristik agen 

pelaksana, (5) Disposisi implementor, (6) Lingkungan sosial, politik dan ekonomi. 

 Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain 

deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan pada 

penelitian ini adalah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dan pelaku usaha di Kota 

Bandung. Adapun langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman yang 

terdiri tiga tahap yaitu : (1) Tahap reduksi data (2) Tahap penyajian data (3) 

Kesimpulan dan verifikasi. 

 Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa implementasi kebijakan 

Program Wirausaha Baru belum berjalan dengan baik. Kendala dalam implementasi 

kebijakan yaitu kurangnya sumber daya manusia di Dinas Koperasi UMKM Kota 

Bandung serta sulitnya akses permodalan dan pemasaran bagi pelaku usaha. Upaya 

yang dilakukan adalah menambah sumber daya dan memberikan akses kredit dengan 

bunga yang rendah. 
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